Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított feladatkörében eljárva az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A.§
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az alábbiak szerint rendelkezik:

1. §
(1) Az önkormányzat a házasságkötések helyszíneként a Béke Művelődési Ház (Mogyorósbánya, Petőfi S. u. 34.) – erre a célra kijelölt – nagytermét biztosítja, mint hivatali helyiséget.
(2) A házasságkötési esemény hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránt e
rendelet melléklete szerinti kérelmet kell benyújtani a jegyzőhöz a házasságkötési szándék
bejelentésével egyidejűleg.
2.§
(1) Hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőn túl megrendezett házasságkötésekért a házasulandóknak az alábbi díjakat kell megfizetniük:
a) hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén az önkormányzat részére fizetendő díj: 5.000 Ft.
b) hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az önkormányzat részére fizetendő díj: 5.000 Ft.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított díj 10%-át kell abban az esetben megfizetni,
ha a házasságkötésre azért kerül sor a hivatali helyiségen kívül, mert a házasulandók egyikének vagy mindkettőjüknek a tartósan megromlott egészségi állapota azt indokolja, és erről a tényről orvosi igazolással rendelkeznek.
3.§
(1) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető díjazása: házasságkötésenként 15.000 Ft.1
(2) Az anyakönyvvezető díjazását az önkormányzat a mindenkori tárgyévi költségvetésében a
személyi juttatások előirányzata terhére biztosítja.
4.§
A házasulandóknak a 2.§ szerinti díjakat legkésőbb a tervezett házasságkötést megelőző 3.
napig kell megfizetniük a Táti Közös Önkormányzati Hivatal Mogyorósbányai ügyfélszolgálati megbízott házipénztárában.2
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5.§
(1) A rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével az ugyanezen tárgykörben megalkotott 21/2011. (XII. 14.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(3) E rendelet rendelkezéseit az (1) bekezdésben megjelölt napot követően bejelentett házasságkötési eseményeknél kell alkalmazni.

Havrancsik Tibor
polgármester

Dics Mária
mb. körjegyző

Az önkormányzati rendeletet kihirdettem.
Mogyorósbánya, 2012. február 29.

Dics Mária
mb. körjegyző

Melléklet
a 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez

Kérelmezők (házasulandók) neve:
1. Név:

…………………………………………………………………………..

Állandó lakcím:

…………………………………………………………………………..

Kézbesítési cím:

…………………………………………………………………………..

2. Név

…………………………………………………………………………..

Állandó lakcím:

…………………………………………………………………………..

Kézbesítési cím:

…………………………………………………………………………..

Hivatali helyiségen kívüli helyszín:
Mogyorósbánya, …………………………………………………………….. (közterület neve)
……………… házszám/helyrajzi szám.
Tudomásul vesszük, hogy a jegyző által kiadott engedély mellett az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha
a) az önkormányzati rendelet 2.§-ában megállapított díjat a 4.§-ban megállapított határidőben megfizetjük,
b) a tanúk és – ha szükséges – a tolmács jelenlétét biztosítjuk,
c) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való visszautazásáról, visszaszállításáról,
d) gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.

Mogyorósbánya, ………………………

……………………………
kérelmező aláírása

……………………………
kérelmező aláírás

