
óföldeák Község Önkormányzata Képviseló-testületének
5/201 7.(Ill.31.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés és egyéb családi esemény hivatali munkaidón kívüli
közremúködésének engedélyezéséről, a közreműködó anyakönyVVezető díjazásáról

Óföldeák Község Önkormányzatának KépViseló1esttrlete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. éVi l' törvény 18's-ában kapott felhata]rnazás a|apján' az Alaptörvény 32. cikk (1)

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a házasságkötés és egyéb
családi esemény hivata]j mUnkaidőn kíVÜ]] kozreműködésének engedélyezéséró ' a
közremÚködő anyakönywezető díjazásáról a köVetkezőket rendeli e:

1's (1) A rende et hatálya Óföldeák község közigazgatási teri]letén tőrténó házasságkötés'
és egyéb családj esemény társada m] megÚnneplése kapcsán az e rendeletben megje|ö|t
szo|gáLtatásokat igénybe VeVőkre ter]ed ki'
(2) Egyéb csa ádi esemény: a néVadó' es a 25-50-60 eves hazassag éVfordU ó'
(3) HVatali helyiségI a Főldeákl Közös Önlormányzati HiVatal oföldeáki K]rende|tsége
házasságkötő terrne'
2's A házasságkötés és egyéb családi esemény megrendezése a kére|rnezők számára
térítésmentesen történik'
3.s Hivatali munkaldőn kíVü történó házasságkőtésre' Vagy egyéb csaLádi esemény
megtartására hétfőtől-péntekig 16.00 Óra és 19'00 óra között' Vaarnint szombaton B'00 óra
és 19'00 óra között kerü|het sor a felek és az anyakönyvvezető kőzos megegyezése alapján
4.s (1) Amennyiben a hlvatali munkaidón kíVül történó házasságkötésen és egyéb csaádi
eseményen kozreműködő anyakónywezeió nem a közt sztviselók jogállásáról szóló
törvényben rneghatározott szabadidő kiadását kéri az adott éVre Vonatkozó nyilatkozata
alapján' úgy bruttó 8'000'-Ft/anyakönyvi esemény közreműködésidíj llleti meg'
(2) Az anyakönywezetó nyjlatkozatot adott éV január 15' napjáig köteles tennl'
5.5 E rendelet a kihirdetést köVető napon lép hatályba'
6.s Jelen rende et hatá ybalépéséVel egyidejúleg hatályát Veszt| a házasságkötés és egyéb
csaLádi esernény hivatall munkaidón kíVü i közreműködésének engedélyezéséről' a
közremÚködó anyakönywezető díjazásáró| szóIó 1412011 .(x||'14' ) önkormányzati rendelet
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záradék: 'A rendeletet a Képvise ő-testÜlet 2017'
rende]et 2017' március 3'1_én hirdeiőtáblán történó

Óföldeák, 2017' márclus 31'

március 30-i rendes Ülésén fogadta el' A
kiíüggesztéssel' került kih jrdetésre'


