
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015.(VIII.25.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló

6/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a házasságkötés  létesítésének
hivatali  helyiségen  kívüli,  valamint  a  hivatali  munkaidőn  kívül  történő  engedélyezésének
szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 6/2015.(IV.13.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 “1.§ (1) A rendelet hatálya Ábrahámhegy község közigazgatási területén lefolytatott házasságkötési eljárásokra
(továbbiakban: anyakönyvi esemény), az eljárásokban részt vevő természetes személyekre terjed ki.”

2.§ A R. 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ (1) Az  anyakönyvi  esemény  hivatali  helyiségen  kívüli,  valamint  munkaidőn  kívüli  megkötésének
engedélyezése  iránti  kérelmet  a  házasságkötési  szándék  bejelentésével  egyidejűleg  kell  az  anyakönyvvezetőnél
benyújtani.”

3.§ A R. 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ (2) A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfelek nyilatkozatát arról, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 18.§ (3) bekezdésében vagy 32.§ (3) bekezdésében foglalt feltételeket biztosítják és a rendelet
4.§-ában meghatározott díjat megfizetik. A feltételek meglétének ellenőrzésére az anyakönyvvezető az engedély
megadása előtt jogosult. Az engedély iránti kérelemre vonatkozó formanyomtatványt jelen rendelet 1. melléklete
tartalmazza.”

4.§ A R. 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ (4) Hivatali  munkaidőn  kívül  anyakönyvi  esemény  pénteki  napokon  13.30  óra  és  20.00  óra  között
engedélyezhető, szombati napokon 9.00 óra és 20.00 óra között engedélyezhető.”

5.§ A R. 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

6.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

Wolf Viktória sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2015. augusztus 25. napján.

 Wolf Viktória sk.
jegyző



1. melléklet a 11/2015.(VIII.25.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
Hivatali helyiségen és/vagy hivatali időn kívüli házasságkötés engedélyezéséhez

Alulírottak kérjük házasságkötés hivatali helyiségen kívüli/hivatali munkaidőn kívüli engedélyezését.* 

Név: ________________________________
Lakcím: ________________________________
Kézbesítési cím: ________________________________
Elérhetőség (telefon, email): ________________________________

Név: ________________________________
Lakcím: ________________________________
Kézbesítési cím: ________________________________
Elérhetőség (telefon, email): ________________________________

A hivatali helyiségen kívüli cím:
Ábrahámhegy, ___________________________________________________________________

Tudomásul vesszük, hogy az anyakönyvi esemény díját legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 5.
munkanapig meg kell fizetnünk.

Tudomásul  vesszük,  hogy  engedély  esetén  az  anyakönyvvezető  kizárólag  akkor  működik  közre  az
anyakönyvi esemény lebonyolításánál, ha
a) a tanúk – szükség esetén – a tolmács jelenlétét biztosítjuk;
b) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról;
c) a  hivatali  helyiségen  kívüli  helyszínen  történő  lebonyolítást  lehetetlenné  tevő  körülmények

bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölünk meg.

Engedélyezni kért időpont: __________év__________hónap______nap___________óra

A hivatali  helyiségen  kívüli  helyszínen  történő lebonyolítást  lehetetlenné tevő körülmények bekövezte
esetére a házasságkötésre alkalmas helyiség: ________________________________

Ábrahámhegy, _______év__________hó_________nap

________________________________ ______________________________
aláírás aláírás

Az engedély kibocsátását javasolom/nem javasolom.*

A hivatali időn kívüli engedélyezés esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
szabadidőt/az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.* 

__________________________________
 közreműködő anyakönyvvezető

*megfelelő rész aláhúzandó


