Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő Testületének
……………/2011.(………..) számú rendelete
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól
Valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről.
Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bek. valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről
az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Ipolytölgyes községi Önkormányzat illetékességi területén
történő házasságkötésre ( továbbiakban: anyakönyvi esemény).
(2) Anyakönyvi esemény – az 1992. XXXIII. törvényben ( Munka Törvénykönyve)
meghatározott munkaszüneti napok kivételével – munkanapokon, valamint szombati
és vasárnapi napokon engedélyezhető.
(3) Szabadtéren anyakönyvi eseményt kizárólag május 1. és szeptember 30. között
engedélyezhető, azzal a feltétellel, hogy rossz időjárási viszonyok között ( eső, zápor
stb.) esetén az anyakönyvi eseményt a házasságkötő teremben kell megtartani.
2.§
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése akkor engedélyezhető, ha a felek
igazolják ezen rendelet alapján meghatározott díj megfizetését.
(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívül történő közreműködését a körjegyzőtől
írásban , a kérelem indoklásával, az általános tétételű államigazgatási eljárási illeték
lerovásával lehet kérni.
(3) A hivatali helyiségen kívül házasságkötés lebonyolításánál az anyakönyvvezető csak
akkor működik közre, ha a felek biztosítják a tanúk jelenlétét, gondoskodnak az
esemény létesítéséhez méltó környezetről, gondoskodnak az anyakönyvvezető és az
anyakönyv helyszínre, illetve a helyszínről történő utazásáról.
3.§
(1) Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi
esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helységet.
(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja
5.000.-Ft.
(3) Rendkívüli körülmény esetén – különös tekintettel a házasulandók valamelyikének
közeli halállal fenyegető egészségi állapotára, súlyos mozgáskorlátozottságára – a
lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

(4) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításának díja 5.000.-Ft.
(5) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben résztvevő anyakönyvvezetőt
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
mértékű szabad idő vagy eseményenkénti nettó 5.000.-Ft mértékű díjazás illeti meg.
4.§
(1) E rendelet alkalmazásában
a.) anyakönyve esemény: házasságkötés
b.) hivatali helyiség: amelyben az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az
anyakönyvi esemény lebonyolítását:
Polgármesteri Hivatal ( Ipolytölgyes, Petőfi u.43.)
Művelődési Ház (Ipolytölgyes, Petőfi u.16.)
c.) hivatali munkaidő: Ipolytölgyes községi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatban meghatározottak szerinti munkarend.
5.§
(1) Ez a rendelt 2011.
napján lép hatályba.
(2) A rendelt kihirdetésről a körjegyző kifüggesztéssel gondoskodik
2011. február 14.
Kanizsay Zoltán
polgármester

Malik Péterné
körjegyző

A rendelt kihirdetésre került:
Malik Péterné
körjegyző

