GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
9/2011. (VI. 3) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HIVATALI HELYISÉGEN, VALAMINT A HIVATALI MUNKAIDŐN
KÍVÜLI HÁZASSÁGKÖTÉSRŐL, VALAMINT AZ ANYAKÖNYVVEZETŐ
DÍJAZÁSÁRÓL
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban (Ötv.) 10. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következő rendelet alkotja:
A hivatali munkaidőn kívül és a külső helyszínen történő házasságkötés
1. §
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem
ügyében a jegyző, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.
(2) A házasuló feleknek a kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével
egyidejűleg kell benyújtani.
(3) Vasárnap és ünnepnapon (munkaszüneti napokon) történő házasságkötés nem
engedélyezhető.
2. §
(1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem
ügyében a jegyző, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.
(2) A házasuló feleknek a kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével
egyidejűleg kell benyújtani.
(3) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen
szemlét tart, melyről feljegyzést készít, és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.
3. §
A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért és a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötésért fizetendő díjat nem kell fizetni.
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Az anyakönyvvezető díjazása
4. §
(1) Az anyakönyvvezetőt a hivatali időn kívül történő házasságkötés esetén a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, a rendkívüli munkavégzésért
meghatározott szabadidő illeti meg.
(2) Az anyakönyvvezetőt kétévente a bruttó köztisztviselői illetményalappal azonos mértékű
ruházati költségtérítés illeti meg.

Záró rendelkezések
5. §
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi
I. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) E rendelet 2011. június 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult
eljárásokban kell alkalmazni.
(3) Az anyakönyvvezetőt ruházati költségtérítés először 2011. évben illeti meg.

Vernyihel Lívia sk.
polgármester

dr. Mészáros Katalin sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2011. június 3-án
dr. Mészáros Katalin sk.
jegyző
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