
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak
mértékéről 

Biharnagybajom  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § 

A  rendelet  hatálya  Biharnagybajom  község  közigazgatási  területén  (a  továbbiakban:
Önkormányzat) történő házasságkötésre az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe
vevőkre terjed ki.
                            

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. hivatali helyiség: Biharnagybajom Községi Önkormányzat által térítésmentesen biztosított,
az  anyakönyvi  esemény  lebonyolítására  kijelölt  helyiség:  Biharnagybajom,  Rákóczi  út  5.
szám (tanácskozó terem).
2.  hivatali  munkaidő:  A  Biharnagybajomi  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatában meghatározott munkarendje szerint.

3. §

A házasságkötésen ingyenes alapszolgáltatás  az anyakönyvezető hivatalos  közreműködése.

3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályai

4. §

(1) A házasságkötést a munkanapokon munkaidőben lehet lebonyolítani.

(2)  Hivatali  munkaidőn  túli  házasságkötéseket  pénteken  13.30  és  19.00  óra,  szombaton  
9.00 és 19.00 óra között lehet lebonyolítani.

(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést engedélyeztetni kell. Az engedélyezési eljárás
iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.



(4)  Hivatali  helyiségen  kívüli  helyszínen  házasságkötés  akkor  engedélyezhető,  ha  annak
méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyvi okmányok
megfelelő védelme biztosított. 

(5)  Az  Önkormányzat  hivatali  munkaidőben  és  hivatali  munkaidőn  túl  térítésmentesen
biztosítja a házasságkötés lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

(6) A házasságkötés díjmentes.

4. Anyakönyvvezetői díj

5. §

Az anyakönyvvezető minden év január 15. napjáig írásban köteles nyilatkozni, hogy az adott
naptári  évben a hivatali  munkaidőn kívül bonyolított  anyakönyvi események során végzett
munkája  ellentételezéseként  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló törvényben meghatározott
szabadidő kiadását vagy anyakönyvi eseményenként bruttó 10.000,-Ft díjazást kér-e.

5. Záró rendelkezések

6. §

(1) Jelen rendelet 2017. szeptember 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést
követően  bejelentett  házasságkötési  szándék  létesítése  iránti  kérelem  alapján  indult
eljárásokban kell alkalmazni.

(2)  A  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  Biharnagybajom  Községi
Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  házasságkötések  engedélyezésének  szabályairól,
valamint  az  azokért  fizetendő  díjak  mértékéről  szóló  4/2017.  (III.  13.)  önkormányzati
rendelete.

Biharnagybajom, 2017. augusztus 30.

Szitó Sándor s.k. Imre-Erdős Szilvia s.k.
             polgármester                        jegyző

Kihirdetési záradék:
A  rendelet  kihirdetésre  került  2017.  augusztus  31-én  a  Biharnagybajomi  Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Imre-Erdős Szilvia s.k.
          jegyző



1. melléklet a 15/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítésének

 megünnepléséhez engedélyezéséhez

Alulírottak kérjük házasságkötésünk hivatali helyiségen kívüli engedélyezését.

Név: ______________________________________________________________________

Lakcím: ___________________________________________________________________

Levelezési cím: _____________________________________________________________

Név: ______________________________________________________________________

Lakcím: ___________________________________________________________________

Levelezési cím: _____________________________________________________________

A hivatali helyiségen kívüli helyszín megnevezése, címe:
__________________________________________________________________________

Tudomásul  vesszük,  hogy  engedély  esetén  az  anyakönyvvezető  kizárólag  akkor  működik
közre a házasságkötésnek megünneplése céljából hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál,
ha

a) a tanúk, tolmács, vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk,
b) gondoskodunk a házasságkötés megünneplésének méltó keretéről,
c)  gondoskodunk  az  anyakönyvi  okmányok  helyszínen  történő  biztonságos  kezelésének
feltételeiről,
d) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, 
e) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények
bekövetkezte esetére az alábbi házasságkötésre alkalmas helyiséget jelöljük meg: 

……………………………………………………………………………………………

A  kérelemhez  csatoljuk  a  megjelölt  helyszín  tulajdonosának,  vagy  az  azzal  rendelkezni
jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát.
 

Biharnagybajom, _______ év___________hó_____nap

___________________________________ ____________________________
            kérelmező aláírása             kérelmező aláírása



A kérelmezők által megjelölt  külső helyszín   alkalmas  –   nem alkalmas  a házasságkötésre,
a kérelem engedélyezését:  javaslom –nem javaslom.

Biharnagybajom, ..………………………….

____________________________
             anyakönyvvezető


