
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események és egyéb családi események
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 7/2013. (V. 15.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról
szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában, és az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
hivatali  helységen  kívüli,  valamint  a  hivatali  munkaidőn  kívül  történő  házasságkötés,
valamint egyéb családi esemény engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helységen
kívüli,  valamint  a  hivatali  munkaidőn  kívül  történő  házasságkötés,  valamint  bejegyzett
élettársi  kapcsolat  létesítése  esetén  a  többletszolgáltatás  ellentételezéseként  fizetendő  díj
mértékéről a következőket rendeli el:

1. §.

A Rendelet 1. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„A rendelet  hatálya  Balaton  Község  Önkormányzata  (a  továbbiakban:  Önkormányzat)
illetékességi  területén  történő  házasságkötésre,  valamint  bejegyzett  élettársi  kapcsolat
létesítésére (a továbbiakban: anyakönyvi esemény) és egyéb családi eseményekre terjed
ki.”

2. §.

A Rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„a) anyakönyvi  esemény:  házasságkötés,  valamint  bejegyzett  élettársi  kapcsolat
létesítése”

3. §.

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„Az  önkormányzat  anyakönyvvezetője  a  házasulandók,  valamint  a  bejegyzett  élettársi
kapcsolatot létesíteni kívánók kérelmére, amennyiben a hivatali helységen kívüli helyszínt
nem a  4.  §  (1)  bekezdésében  megjelölt  okok  indokolják,  térítési  díj  ellenében  hivatali
helységen kívül is közreműködik az anyakönyvi eseménynél.”

4. §.

A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„A jegyző döntését megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók, valamint bejegyzett
élettársi  kapcsolatot  létesíteni  kívánók  által  megjelölt  helyszínen  szemlét  tart,  melyről
feljegyzést készít, és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.”
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5. §
Záró rendelkezés

Ez a rendelet a 2013. október 11. napján lép hatályba, és 2013. október 12. napján hatályát
veszti.

Balaton, 2013. október 10.

     Udzeliné Murányi Enikő sk. Dr. Fógel Henrietta sk.
     polgármester jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Balaton, 2013. október 11.

            Dr. Fógel Henrietta
jegyző
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