Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete a
hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól, valamint ezek díjairól
Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról
szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Mátraszentimre Község Önkormányzata (a
továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésre,
és a rendeletben megjelölt eljárásokban részt vevő természetes személyekre.
(2) E rendelet alkalmazásában:
a) hivatali munkaidő: a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési szabályzatában meghatározott munkaidő, hétfőtől
csütörtökig 7.30-16.00, pénteken 7.30-14.00 közötti időszak
b) házasságkötés lebonyolítására alkalmas hivatali helyiségek:
ba) Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei
Kirendeltségének házasságkötő terme: 3235 Mátraszentimre Rákóczi Ferenc
utca 16
bb) Általános Iskola nagyterme: 3235 Mátraszentimre, Rákóczi Ferenc utca 14.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályai
2. §
(1) Házasság hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli megkötésének
engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével
egyidejűleg kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani.
(2) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezésére,
feltételeire az anyakönyvi eljárásról szóló törvény előírásai az irányadóak.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés díjfizetésének szabályai
3. §
(1) Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a
házasságkötés lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.
(2) A hivatali munkaidőn kívüli, a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn
és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése esetén az önkormányzat
részére járó díjat és az anyakönyvvezetőt megillető díjat e rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
(3) A házasulandók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota
fennállása esetén az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali
munkaidőn túl történő megtartása díjmentes.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott díjat a házasságkötés megkötése előtt legalább
5 nappal az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára, illetve a
házipénztárba kell megfizetni.
(5) Az anyakönyvvezető közreműködésének feltételeire, díjazási lehetőségeire az
anyakönyvi eljárásról szóló törvény előírásai az irányadóak.
Záró rendelkezések
4. §
(1) Ez a rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba.
(2) Hatálybalépésével a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 13/2011. (IX.1.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Mátraszentimre, 2017. május 30.

Stuller András
polgármester

dr. Dányi Katalin
aljegyző

1. melléklet
7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Házasságkötésért fizetendő díjak az önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése
alapján:
(1) Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben bruttó 16.000 Ft,
melyből az anyakönyvvezetőt - választása esetén- megillető díjazás bruttó 7.000 Ft.
(2) Hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül bruttó 32.000 Ft,
melyből az anyakönyvvezetőt - választása esetén - megillető díjazás bruttó 18.000 Ft.
(3) Hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül 32.000 Ft
melyből az anyakönyvvezetőt - választása esetén - megillető díjazás bruttó 18.000 Ft.

