
HERÉD xÖzsÉc ÖNronvrÁNyzlra xnpvrsnro-rnsrÜrnrÉxpx 1

l2l20l1.(vl.30.) önkormányzati rendelete a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívüli engedélyezésről és az azokért fizetendő díjak mértékéről

Heréd Község Önkormányzata az anyakönyvekről, a hétzasságkötési eljárásról és a nér,'viselésről
szőIő 1982. évi I7. törvényerejű rendelet 42lA' $ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi önkortnányzatokól szóló 1990. évi LXV' törvény 8. $-ában foglalt hatáskörében eljárva a
házasságkötés hivatali helyiségen kíVüli, valamint a hivatali munkaidőn kívtili engedélyezésről és az
azokért fizetendő díjak mértékéről a következőket rendeli el:

1. Eljárási rendelkezések
1. $ A rendelet hatálya Heréd Község Önkormányzata(a továbbiakban: önkorm ányzat) illetékességi

területén történő házasságkötésre és e rendeletben megjelölt szolgáltatások igénybe vevőire teqed ki.

2. Ahivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkiités
engedélyezésének szabályai

2. $ (1) Anyakönyvi esemónyt lebonyolítani munkanapokon, valamint szombaton lehet.
(2) Heréd községben aházasságkötésre kijelölt hivatali helyiség: aKorjegyzőségi Hivatal Heréd

Rákóczi i;/-39.
(3) A hivatali munkaidőt és az ügfélfogadási időt a Körjegyzőség Szervezeti és Működési

S zab áÍ7zata szab áIy o zz a.
(4)Hivatali helyiségen kívül anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben csak ügfélfogadási időn

kívül lehet lebonyolítani.
(5) Hivatali helyiségen kívül anyakönyvi esemény engedélyezése során az anyakönyvi eseményhez

mé1tó és megfelelő kömyezet biztosításitt' akötjegyző előzetesen ahelyszínen ellenőrzi.

3. Az ii nko rmán yzat r észér e fwetendő díj m értéke.
3. s (1) Az önkormányzat hivatali munkaidőben és munkaidőn kívül is térítésmentesen biztositja az

anyakönyvi es emény l eb onyolítá sához alkalmas hivatali helyi s éget.
(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívültörténő lebonyolításának díja bruttó 20.000,- Ft.
(3) Munkaidőn kívril történő anyakönyvi esemény esetén e többletszolgáltatás ellentételezéseként a

házasulandókat térítési díj fi zetési kötelezettség nem terheli.
(4) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén az anyakonyvi

esemény hivatali helyiségen kíVüli lebonyolítása díjmentes.

4. Az anyakönywezető részére fizetendő díj mértéke

4. s (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönywezetőt vá|asztása szerint a köztisztviselők jogáIlásáről szőIő törvényben
megfiatározott szabadidő vagy anyakönyvi eseményenként bruttó 5.000,- Ft díjazás illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönywezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáről szóló törvényben
megh*ározott szabadidő vagy eseményenként bruttó 10.000,- Ft díjazás illeti meg.

5. Zárő rendelkezósek

5. $ E rendelet 20II.07 .}I.én lép hogy a 3. $ rendelkezéseit a rendelet hatáIyba lépését

A rendeletet kihirdetem.

Heréd, 201 1. 06.30.
dr. Farkas
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