
1.§

A rendelet hatálYa Mogyoróska község Önkormányzat illetékességi területén történő
házasságkötésre (a továbbiakban együtt: *yut o.ryui eseÁény) terjed ki.

2.§
Ertelmező rendelkezé s ek :

1, Hivatali helYiség: Mogyoróska Fő út 58. szétm .alatt Mogyoróska község
ÖnkormányzatÍnaktuhjáónában lévő Községhaza épületében lévő ,,]§ugy"r.-,,.

2,HivatalimunkaidŐ: A Telkibányai Közös önkormányzatiHivatalSzewezeti és Működési
S zabály zaábarr me ghatározott munkarend.

2. A hivatali helyisógen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

3.§

AnYakÖnlvi eseményt lebonyolítani - az anyakönyvi eljrárásról szőlő 20\0.évi I. törvényben
meghatátrozott munkasajneti nap kivételével - hivátati áu*uiao1 tul, péntek en t2.30 óra és
16.00 óra, szombaton 14.00 óra és 19.00 óra között lehet.

Mogyoróska község Önkormányzat képviselő-testületének
7 12017 . NI.7 .) önkormá nyzati rendelete

egle§ anYakÖnYvi események engedélyezéséről és az anyakönyvi eseményekhez
kaPcsolódó tÖbbletszolgáltatáso kért íwetenao ai;at< mértékéről

logYoróska kÖzség ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. tÖrvénY 96. § kapott felhatilmazás alapjart, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésében a) Pontjában meghatarozottfeladatkorében elj átrva at<tivá*ezotát rendeli el:

1. ÁftaHnos rendelkezések

4.§

(1) A hivatali helYiségen kívül történő anyakönyvi esemény enged élyezése előtt az
anyakönywezető helys zíni szem\ét köteles tartani.

. Q) Hwatali helYiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítá séútoz a háaasulőknak kell
biztosítani a megfelelő tétszamúülőhelyet és a sztikséles technikai feltételeket.

(3) Sem a hivatali helYiségen kívüli;sem a hivataliidőn kívrili anyakönyvi esemény a márjegYzőkÖnYwel előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményeÉ lebonyolítását nem
veszélyeáetheti.

3, Az anYakÖnYvi esemónyek lebonyolítása esetén az önkormányzatrészóre fizetendő
díj mértéke



5.§
(l) Az anYakÖnYvi esemény hivatali munkaidőn kívül, valamint a hivatali helyiségen kívültÖrténő szolgáltatásért az anyaktinyvi eseményt igénybe vevők ezen rendeletben

meghatározott tÖbbletszolgáltaási díjat kötelesek fizeŰ, kivéve, ha a hivatali helyiségen
kí\,iili anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt Éerül sor.

(2) Hivatali munkaidőn kívíil, hivalali helyiségben történő anyakönyvi esemény
tÖbbletszolgáltatási díja 10.000,- Ft, mely díjat 

-* 
Ónkor-ányzat részére kell befizetni.

1 ai: Összege magába foglalja a szervezési költséget és az anyakönyvvezető rendelkezésre
állását.

(3) AnYakÖnYvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért hivatali munkaidőben
vagY hivatali munkaidőn kíviil egységesen 25.000,- Ft többlétszolgálÁtási áaitkell fizetni az
ÖnkormánYzat részére: 1 dŰ összege magába foglalja a sreruelési ttiuutóttöltséget és az
anyakönywezető rendelkezésre áIlását.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott dijat uz *ryuksnwi esemén y megtntása előtt
legalrább 5 naPPal kell az Önkormányzatrészére, az arryakőnyvvezető által biztosított csekkenmegfizetni és a befizetést az anyakönywezetőneÉ igazolni. A többlets zolgáltatási díj
megfizetésének hiánYában az anyakönyvi esemény csak áu*aidőben és hivatali helyiségben
tartható meg.

6.§

4. Az anyakönywezető részére fizetendő díj mértéke

(1) Amennyiben a közszolgalati tiszlviselőkről
meghatározott szabadidő kiadasát nem kéri,

szőlő 201I. évi CXCIX. törvényben

a) a hivatali munkaidőn kívül, de hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény
lebonYolításában kÖzreműködő anyakönywezetőt eséményenként bruttó to ooo_ Ft díjazas
illeti meg.

b) a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény
lebonYolítrásában közreműködő anyakönyw"z"tű eséményenként bruttó ás ooo,_ Ft díjazás
illeti meg

(2) Az ÖnkormánYzat részére fizetendő díj összege tartalmazza az anyakönywezetőt
megillető díjazást, melyet a munkáltatő fizet^Őg **1iut iny* ezető részére.

5.Zárő rendelkezések

7.§

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
HatálYbaléPésével egY.idejűleg Mogyoróska község önkorman yzat Képvíselő_testiiletének
T egYes anYakÖnYvi eseménYek engedélyezOseiOl és az anyakörryvi eseményekhezkaPcsolódó tÖbbletszolgáltatásokért nzetenao díjak mértékéiől ,"oto 3l20l7(II.25)
önkormányzati rendele te hatály át ve szti.
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Kihirdetve: 2017 .06.07 .


