
Földeák Község onkormányzata Képviseló-testületének
3/201 7.(lll.30.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés és egyéb családi esemény hivatali munkaidón kívüli
közreműködésének engedéIyezéséról, a közreműködó anyakönywezetó dijazásáról

Földeák Község Önkormányzatának Képviseló{estÜlete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. éVi |' törvény 18's-ában kapott fe hatalmazás a|ap]án, az Alaptörvény 32' cjkk ('])

bekezdés a) pontjában meghatározo1t feladatkörében eljárva a házasságkötés és egyéb
családi esemény hivatali munkajdón kíVÚli közremúködésének engedélyezéséről' a
közreműkődó anyakönyvvezető dÜazásáró] a köVetkezőket rendeli el:

1.s (1) A rendelet hatálya Földeák község kÖ2 gazgatásl terljletén történő házasságkötés' és
egyéb családi esernény társadami megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt
szolgáltatásokat igénybe Vevőkre terjed ki
(2) Egyéb család eseményi a néVadó, és a 25-50-60 éves házassági éVfordu]ó'
(3) Hivatali helyiség: a Fö]deákj Közös ÖnkormányzaÍi Hivatal házasságkötő terme
2.s A házasságkötés és egyéb család] eser.ény megrendezése a kéle|mezők számáQ
térítésmentesen történik'
3.s H]Vatali munkaidőn kíVüL történó házasságkötésre' Vagy egyéb csa]ádi esemény
r.egtartására hétfőtől_péntekig 16 00 óra és 19'00 óra között' Valamint szombaton 8'00 óra
és 19'00 óra között kerülhet sor a fe|ek és az anyakÖnywezető kozős megegyezése aIap]án.
4.s (1) Amennyiben a hVatali munkaidón kíVül torténó házasságkötésen és egyéb családi
esernényen köz.eműködő anyakönyvvezetó nem a köztisztvise ők jogáLLásáról szóló
tőrvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri az adott éVre Vonatkozó nylatkozata
alapján, úgy bruttó B'000'-Ft/anyakönyvi esemény közremúkodési dí] ]l]eti rneg'
(2) Az anyakónyvvezeló nyi atkozatot adott éV ]anuár 15' napjáig köteles tenni'
5.s E rende et a kih]rdetést köVető napon ]ép hatá yba
6's Jelen lendelet hatályba|épéséVel egy de]ű eg hatá|yát Veszti a házasságkótés és egyéb
családi esemény h]Vatali munkajdőn kíVL.]li közrernűködésének engedé]yezéséről a
közrenr űkodő anyakÖnyvvezetó díjazásáról szó|ó 21I2o11 '(x|| '15. ) őnko.mányzati rendelet'
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záladéki ',A rendeletet a Képviseló-testü]et 2017'
rendelet 2017' március 30-án hildetőtáblán tör1énő

március 29-i rendes ülésén fogadta
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