
Galgaguta K0zs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek tlt20l7 . (VI.30.)
dnkormfnyzati rendelete

A hizassdg hivatali helyis6gen kiviili megkiit6s6r6l, l6tesit6sr6l, annak enged6lyez6s6r6l,
illetve a munkaid6n kiviil tiirt6n6 hfzassdgkiit6s l6tesit6se eset6rr tiibbletszolgfltatds

ellent6telez6s6rdl.

Galgaguta K<izs6g Onkormanyzat K6pvisel6-testiilete az anyakdnyvi elj6r6sr6l sz6l6 2010.
6vi I. t<irv6ny 96.$-6ban kapott felhatalmazds alapjin, Magyarorszhg Alaptorv6nye 32.$ (l)
bekezd6s a) pontjriban meghatinozott feladatkdr6ben el16wa, a k<ivetkez6ket rendeli el:

, l. Fejezet
Altalfnos rendelkez6sek

A rendelet hatrilva

1.$

A rendelet hathlyakiterjed Galgaguta Kdzs6g 0nkorm6nyzatailleteker;s6gi teriilet6n t<irt6n6
h6zass6gkdt6 sre (tov6bbiakban: anyakrinyvi esem6ny).

Ertelmezf ren d elkez 6s e k

2.S

E rendelet alkalmazilsiban:

a) anyakiinyvi esem6ny: h6zass6gkdt6s,

b) k6relmez6k a hivatali helyis6gen-, hivatali munkaid6n kiviil tartand6 h6zass6gkdt6st az
anyak<inyvi jogszabrllyok szerint bejelent6 iigyfelek,

c) hivatali helyis6g: 2686 Galgaguta, Kossuth ft 86.

d) hivatali munkaid6: a Berceli Kiizds Onkorminyzati Hivatalszewezeti 6s Mrikdd6si
Szabilly zat6ban me gh atfu o zott munkai d6,

e) hivatali helyis6gen kiviili helyszin: a kijeldlt hivatali helyis6gen kivtil Galgaguta
kozigazgat6si ter0let6n tartott anyak<inyvi esem6ny helyszine,

f) hivatali munkaiddn kivtili id6pont: p6ntek 16.00- 20.00 6rhig, szombati napokon 10.00 -
20.00 6r6ig terjed6 id6intervallum, ha a munkanap szombati napra esil< 16.00 -20.00 6riig
terj ed6 id6intervallum.



II. Fejezet
R6szletes rendelkez6sek

A hivatali helyis6gen kiviili, valamint a hivatali munkaid6n kiviil t6rtfin6 anvakiinwi
esem6ny enged6lyez6s6nek szabf lyai

3.$.

(1) Anyakdnyvi esemdnyt hivatali munkaid6ben 6s hivatali munkaid6n kiviili idlbenaz
Galgaguta K<izs6g Onkormanyzata Kossuth ft 86. szitm alatti kijelci.Lt hivatali helyisdgdben
lehet lebonyolitani.
(2) Hivatali helyisdgen kiv0li h6zass6gkdt6st munkaid6ben, valamint a (3) bekezd6sben
foglaltaknak megfelelSen, hivatali munkaid6n tril pdnteken 6s szombat,cn lehet
lebonyolitani. Az erre ir6nyul6 k6relmet aszfndekbejelent6sekor aze rendelet 3.s2.
melldklete szerinti nyomtatv6nyon kell el6terj eszteni.
(3) Hivatali munkaid6n kivtili anyakcinyvi esemdnyeket pdnteken 16.00 - 20.00 6r6ig,
szombaton 10.00 - 20.00 6r6ig lehet lebonyolitani. Az erre ir6nyul6 k6relmet a
szanddk bejelentdsekor az e rendelet 4.s2. mell6klete szerinti nyomtatv'dnyon kell
el6terjeszteni.

4.S

(1) Hivatali helyis6gen kiWli helyszinen anyak<inyvi esem6ny tartdsttt a jegyzo akkor
enged6lyezheti:
ha a felek nyilatkoznak arr6l, hogy
a) atanik 6s - ha sziiksdges - a tolm6cs jelenldtdt biztositjak,
b) gondoskodnak az anyakdnywezet6 helyszinre 6s a hivatali helyisdgbe val6 utaz6siir6l, 6s
c) ahivatali helyis6gen kivtili helyszinen tdrt6n6 lebonyolit6st lehetetlenn6 tev6 kdriilm6nyek
bektivetkezte esetdre a h6zass6gk<it6sre alkalmas helyis6get jel61nek meg,
d) az arryak<inyvi esem6ny m6ltos6ga, tekintdlye nem csorbul,
e) a szem6lyes adatok es az anyakonyv megfelel6 v6delme biztositott.

(2) Hivatali helyis6gen kivi.ili anyakdnyvi esem6ny enged6lyez6se sordn figyelemmel kell
lenni a mrir el6jegyz6sbe vett anyakonyvi esem6nyekre, azok lebonyolitilsl*. az
enged6lyezendo hivatalon kiviili anyakonyvi esem6ny nem vesz6lyeztotheti.

(3) A hinassitg hivatali helyis6gen, illetve hivatali munkaid6n kiviili megk<it6sdnek
enged6lyez6s6r5l a hdzass6gkdt6si szand6k bejelent6s6nek helye szerinti jegyzl a kdrelem
benytijtris6t6l sziimitott nyolc napon beltil d<int.

@) Ha ahi"zassdg hivatali helyisdgen, illetve hivatali munkaid6n kivrili megkdtdsdt a jegyzo
nem engedelyezi, ehatfrozata ellen benyfjtott fellebbez6s elbir6l6sanak hatarideje nyolc nap.

s.$

Anyakiinyvi esem6nyek dija

( 1 ) Az Onkormany zat hivatalimunkaid6ben tdrit6smentesen biztositj a az anyak<inyvi
esem6ny lebonyolitri s(rttoz alkalmas hivatali helyi s6get.
(2) A hivatali helyis6gen kiv0li hrizass6gkdtds akkor engeddlyezhet6, ha a felek a trlrv6nyi



felt6telek teljestil6s6n tiil, igazoljhk a l. szdm.u mell6klet 1. pontjriban meghatinozotr dij
befizet6s6t.
(3) A hivatali munkaid6n kiviil t<irt6n6 h6zass6gkdt6s eset6n a tdbbletszolgrlltat6s
ellent6telez6sek6nt a l. szhmimell6klet 2. pontjdbanmeghatixozott dijat kell meghzetni.
@) Az (2) 6s (3) bekezddsben meghatirozott dij befizet6s6t az engedely-kdrelem

benyrijt6s6val egyidejrileg, a Berceli Kcizds OnkormrlnyzatiHivatalhwziplnztdraba
befizetett szdmlabemutat6s6val kell igazolni. A k6relem elutasit6sa eset6n abefrzetett
dijat ak6relmezS rdszdre 5 munkanapon beltil vissza kell fizetni.
(5) Rendkiv0li k<iriilmdny eset6n, kiil<inris tekintettel a h6zasul6k valannelyik6nek kdzeli
hal6llal fenyeget6 eg6szs6gi filapottra, a ktils6 helyszinen lebonyolitott h6zass6gkdt6s
dijmentes.

6.$

Anyak0nyw ezet6 rfiszfire fizetend6 dij

(1) A hivatali munkaid6n kiv0li hdzassilgk<it6sben krizremrik<id6 anyakrinyvvezetlt
villaszthsa szerint akdzszolgillati tisztvisel6k jog6ll6srlr6l sz6l6 t<irv6n;rben meg$atirozott
szabadid6 vagy esetenkdnt e rendelet 2. sz mell6klet6nek 1 . pontj 6b an :meghatdrozotl
dijazhs illeti meg.
(2) A hivatali helyis6gen kiviili hazassrlgkdt6sben krizremtikrid6 anyakonyvvezet6t
esetenk6nt e rendelet 2. sz mell€klet6nek 1. pontjdban megltatirozotL dijazis illeti meg.
(3) A hivatali helyis6gen 6s hivatali munkaid6n kiviili hr2ass6gkdt6sben kcizremiik<id6
anyaktinywezetot az (l) 6s a (2) bekezd6sben meghatilrozott juttat6s is megilleti.

III. Fejezet

7.$

Zhr6 rendelkez6sek

(l)Ez a rendelet a kihirdet6s6t kdvet6 napon l6p hat6lyba, amellyel egyidejiileg ahtrzassitg,
valamint abqegyzett 6lettarsi kapcsolat hivatali helyisdgen ki\riili mogk0t6s6r61, l6tesitdsr6l,
annak engeddlyez6sdr6l, illetve a munkaid6n kiviil t<irtdn6 h6zass6gk<it6s ds bejegyzett
6lettarsi kapcsolat l6tesit6se eset6n tdbbletszolgiltaths ellent6telez6s6riil sz6l6 1012016.(IV.1.)
<inkormiinyzati rendelet hataly 6t ve szti.

polg6rmester
Dr. Bata Alcos

jegyzo


