
 
 
3. napirendi pont  
Előterjesztés 
 

Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a munkaidőn kívül történő házasságkötés helyi 
szabályairól szóló rendelet felülvizsgálatára, rendeletalkotás;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
 
Az előző rendes testületi ülésen a helyiséghasználati és bérleti díjakról szóló 113/2015. (VI.17.) Kt. 
határozat felülvizsgálatát tárgyalta a testület. A testület úgy határozott, hogy a helyiséghasználati határozat 
helyett az anyakönyvi rendeletet módosítják, így a házasságkötések alkalmával lehetőséget teremtve arra, 
hogy a házasságot kötni szándékozók ingyenesen vehessék igénybe a tárgyalótermet, vagy térítés ellenében 
a dísztermet.  
 
2015. szeptember 10. napján az alábbi határozatot hozta a képviselő-testület: 
 
143/2015. (IX.10.) KT határozat 
A helyiséghasználati és bérleti díjakról szóló 113/2015. (VI.17.) Kt. határozat felülvizsgálatáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  
1. a helyiséghasználati és bérleti díjakról szóló 113/2015. (VI.17.) Kt. határozat felülvizsgálatát 
mellőzi, 
2. felkéri Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyzőt, hogy a hogy a hivatali helyiségen kívüli, valamint 
a munkaidőn kívül történő házasságkötés helyi szabályairól szóló 10/2015.(V.22.) önkormányzati 
rendeletben a házasságkötés hivatalos helyiség meghatározásának pontosítása érdekében a rendelet 
módosítását készítse elő, 
3. a hivatali helyiségen kívüli, valamint a munkaidőn kívül történő házasságkötés helyi szabályairól 
szóló 10/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet módosításáig a helyiséghasználati és bérleti díjakról szóló 
113/2015. (VI.17.) Kt. határozat 2. pontjának alkalmazását függessze fel. 
Felelős: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
Határidő:  
1. pont esetében: értelem szerűen, 
2. pont esetében: soron következő rendes képviselő-testületi ülés, 
3. pont esetében: értelem szerűen. 
 
A fenti rendelkezés értelmében a hivatali helyiségen kívüli, valamint a munkaidőn kívül történő 
házasságkötés helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról szóló a mellékelt tervezetet terjesztem a T. 
Képviselő-testület elé. 
 
 
 
Lizákné Vajda Lívia s.k. 
polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



TERVEZET 



Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2015.(…...) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli,  

valamint a munkaidőn kívül történő házasságkötés helyi szabályairól szóló 10/2015. 

(V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 

2010. évi I. törvény 96. §-ában foglalt felhatalmazása alapján Magyarország Alaptörvényéről 

szóló 2011. törvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a 

hivatali helyiségen kívüli, valamint a munkaidőn kívül történő házasságkötés helyi 

szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ A R. 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) Az anyakönyvezető hivatalos helyisége: Vámosszabadi, Szabadi u. 57. 1. emeleti 

tárgyalóterem.” 

 

Záró rendelkezések 

2.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) A R. módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

Vámosszabadi,  

 

Lizákné Vajda Lívia      Kató Mária 

Polgármester       Jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetésre kerület: 

Vámosszabadi, 2015.    Kató Mária 

          Jegyző 

 
 

   

 


