
2021. 09. 30. 13:56 Önkormányzati rendelet

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/503694 1/2

Jogszabálykereső
Önkormányzati rendeletek
Indokolások Tára
Nemzetközi szerződések
Jogszabályfordítások / Translated legislation

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli egyes anyakönyvi események engedélyezésével kapcsolatos
helyi szabályokról

Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában:
1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés,
2. kérelmezők: a hivatali helyiségen-, illetőleg a hivatali munkaidőn kívül tartandó anyakönyvi eseményeket az anyakönyvi
jogszabályok szerint bejelentő ügyfelek,
3.  hivatali helyiség: Újszentmargita Község Önkormányzatának az Újszentmargita, Rákóczi u. 125. szám, az Újszentmargita, Béke u.
10. szám és az Újszentmargita Hunyadi u. 2. szám alatti ingatlanjainak helyiségei.
4.  hivatali munkaidő: a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
munkaidő.

2. A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események rendje

2. §

(1) Kérelemre a házasságkötés a hivatali helyiségen kívül is megtartható, ha az erre a célra bejelentett helyen biztosítható az
anyakönyvi esemény méltósága és nyilvánossága.
(2) Nem felel meg a hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi esemény céljára az a hely, ahol

a) veszélybe kerülhet a jelenlévők élete, egészsége, testi épsége,
b) a házasságkötés megrendezése nem különíthető el az ingatlan más használati módjaitól,
c) az időjárás zavaró hatásai (pl. csapadék, szél, stb.) nem küszöbölhetők ki,
d) a helyiség nagysága vagy akusztikája miatt a házasságkötés hangosítás nélkül nem tartható meg, és ehhez a technikai feltételek

nem adottak,
e) bármely más okból nem biztosítható a házasságkötés méltósága, nyilvánossága.

(3) Az anyakönyvi esemény a (2) bekezdés b)–e) pontjaiban foglalt kizáró feltételek mellett is megtartható a hivatali helyiségen kívüli
helyen, ha

a) az önkormányzat anyakönyvi események megtartására szolgáló hivatali helyiségének hirtelen műszaki állapotromlása az ide
bejelentett anyakönyvi esemény megtartását akadályozza, vagy

b) a kérelmezők valamelyike mozgáskorlátozottsága vagy egészségi állapota miatt a hivatali helyiségben való megjelenés nem
lehetséges, vagy ha a kérelmezők valamelyikének állapota állapota közeli halállal fenyeget.

(4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény hétköznapokon, szombaton és ünnepnapokon 9.00 és 19.00 óra időpontban
engedélyezhető.

3. A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események többletszolgáltatási díja

3. §

(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésen való közreműködésért az 1. melléklet 1. pontja szerinti többletszolgáltatási díjat kell
fizetni.
(2) Többletszolgáltatási díjat nem kell fizetni, ha a 2. § (3) bekezdése szerinti rendkívüli körülmény áll fenn.

4. A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményre vonatkozó szabályok

4. §

(1)  Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény munkanapon a munkaidő befejezését követően 19.00 óráig, egyéb esetben 9.00
és 19.00 óra közötti időpontokban engedélyezhető
(2) Amennyiben a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető a többletmunkája
ellenértékeként pénzbeli térítésre tart igényt, e rendelet 1. mellékletének 2. pontjában meghatározott mértékű díjazás illeti meg.

5. A többletszolgáltatási díj megfizetésének módja

5. §
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(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események többletszolgáltatási díját Újszentmargita
Község Önkormányzata 11738156-15375452 számú költségvetési elszámolási számlájára legkésőbb a házasságkötést megelőző 15
nappal kell megfizetni.
(2) Amennyiben az anyakönyvi eseményre nem kerül sor, a befizetett szolgáltatási díjat a kérelmezők írásbeli kérelmére az
Önkormányzat visszafizeti.

6. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet szabályait a már bejelentett, de a hatálybalépés napját követően sorra kerülő anyakönyvi események tekintetében is
alkalmazni kell.
(3) Hatályát veszti Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2011. (II.16)
önkormányzati rendelete.
(4)  A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli egyes anyakönyvi események engedélyezésével kapcsolatos helyi
szabályokról szóló 7/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelettel
megállapított 1. melléklet 2. pontját 2021. július 24-jére visszamenőlegesen kell alkalmazni.

1. melléklet 

Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó díjak

1. Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a kérelmező által fizetendő díj: 5000 Ft.

2.  Hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény esetén a kérelmező által fizetendő díj: 2000 Ft.

3. A hivatali munkaidőn kívüli közreműködésért az anyakönyvvezetőt megillető díj: 20.000 Ft.
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