
Kisbárkány  Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

      6 /2017.  ( VII.24.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi 

szabályairól szóló rendelet módosításáról  

  

Kisbárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában kapott feladatkörében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

törvény 96. §-ának a-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján  eljárva az anyakönyvi 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló  7/2016. (VI.I.04. ) önkormányzati rendeletének 

módosításáról  a  következőket rendeli el:  

  

1. §  

  

Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló  7/2016. (VI.30.) önkormányzati 

rendeletének ( a továbbiakban Rendelet) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  

 

 

Hivatali helyiség: A házasságkötő terem 3075 Kisbárkány, Béke út 31.   

 

 

  2. §  

 

(1) A Rendelet 2. §-ának címe  helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

A hivatali munkaidőn túli, valamint hivatali helyiségen kívüli házasságkötés  

engedélyezésének szabályai 

 

(2) A Rendelet  2. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

A házasság hivatali munkaidőn túli, valamint hivatali helyiségen kívüli megkötését  a jegyző 

engedélyezi.  

 

3. § 

 

(1) A Rendelet 4. §-ának címe helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

A hivatali munkaidőn túli, valamint hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és 

kapcsolódó szolgáltatások díjai 

 

(2) A Rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében lévő „ Házasságkötő-termekben” szövegrész 

helyébe „házasságkötő teremben” szövegrész lép.  

 

 

 



4. §  

A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

A hivatali munkaidőn túli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés  lebonyolításában 

közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. 

évi CLXXXIX:  törvényben meghatározott szabadidő vagy e rendelet 1. mellékletében 

meghatározott díjazás illeti meg.   

  

5. §  

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti.  

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 

 

a) 2.§ (1) bekezdése,  

b) 3. §-a, 

c) 4. § (1-2) bekezdéseiben „és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése” szövegrész, 

d) 4. § (3) bekezdésében  „vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését”  

e) a mellékletének címében szereplő „és  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése” 

szövegrészek.  

 

   

                            Edőcs László                                                    Demjénné Mustos Beatrix 

                         

                            polgármester                                                                        jegyző 

 

A rendelet kihirdetve:  

Kisbárkány,  2017. július 24.   

 

                                                                                                           Demjénné Mustos Beatrix 

                                                                                                                              jegyző 

 

 


