Rád Község Önkormányzata Képviselő-testülelének

8/2011,(IV. 14.) számú önkormán_yzati
A házasságkötés hivatali

rendelete

hel_viségen, lalamint a hiTatali mlrnkaidőí_ kj.

eDgedélyezésénekszabályairól, valamini a kapcsolódó többlet§zolgáttatásokért

üii
fizetendő

díjak méItékéről

szótó 2010, évi 1,
Rád köz§ég Önkormányzatának képviselő,testülete az an,lakón)-vi eljarásról
sá §-ában kápott felhatábazás alapjan, a hiratali helyiségen kívüli, valamint a
vaLamint a
hjvataii mulkaidőlr kíviil töfténő 1razassagkoiÉs elgedéh,ezésének szabáll'airoJ,
e1:
rendeli
i;bbleiszoleáltatáS ellentételezésekéniíizetendo drj mértekélol az alábbiakai

io.Ó

Általáno§ rendelkezés
1, §

íendelet hatálya Rád KöZségj Önkomanyzat közigazgaiási teíületén tönénő
megielölt
nazassagtOtesre, a házasrrlni kíváló terrnészetes szeinélyeke az e leldeletben

E

szolgáltatásokat igén}üe vevőkre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2,§
E rendelet alkalmazásba!:

(1)

nagl'terme
Hivatali helyiség: Rád Kőzségi Ölkormányzat Polgarmesteri Hivatalának

@
(3)

Házasságkötö

és az an_valrönl,v vezetó irodája.

terem| Polgámlesteri

Hilatal nag],ienne (Rád Petöfi út 11,)

Szervezeti
Hivatali nun_kaidől Rád Községi Önkorirlan},zat Polgalmesteri Hivata1
Múködési Szabályzatában meghatározottak szerin1,

A hivatali

het"r,iségen kívüli,

éS

valamint a hiyatali munkaidőn kívül történő házas§ágkölé§
engedélyezé§énekszabál}ai

3.§

(1)
{2l

Házasságkötés

- a

Munka Tőn,én,vkönyvébel meghatarozott mulkaszii,leti

nap

szombati napon 9
kir,ételéi.e1 _ hivatali munkaidőn kíáJ hitkoznapokon 18 óráig,
óiától 18 óráig terjedő időszakban engedélyezhető,
csak üg,rfé]fogadási
Hivata]i helliségen kí\ü}i házasságkötést hivatali munkaidóben
idon kivü] l<het 1ebon},o]itanl

2
(3)

kíliili házasságkötés

aklror engedélfezhető, ha az anyakönJwi
esemény méItósága. tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az
arryakönlv megfelelő védelme biztositott, amelyért az anyakönywezetö feieiós,

Hivatali helyiségen

A házasságkótés többlet§zolgáltatá§aiért

flzetendő díj ak

4.§
(1)

(.2)

AZ Önkományzat hivatali munkaidőben té tésmentesen biztosítja a házasságkötés
lebonyolitásához a]kalmas hivatali helyiséget és az alyakön},Wezetőj közremúködést,

Hivatali nrunkaidőn kívüli hMasságkötés hivatali házasságkötő teremben töfiénő
lebonvolításáért és az anyakön},wezetó közremúködésé&t a házasu]andókrak - a
megI;ndeióknek - s o00'Ft-Áia béIleti éS közreműködói, többletszolgáltatási díjat,
azaz összesen 10 000 Ft-ot kel1 az ölkormárrlzatnak befiZetni.

(3)

A

hivatali hel"viségen kívüli, anyaköny-Wezetőveltöfiénő
a házasulandóknak - a megrendeiőklek 12 000 Ft+Afa béIleti és

házasságkötés

1ebonyolítáSaelt
közremúködői dúat, azaz összesen i5 000 Ft többlet.qzolgaitatási
önkormanyzatnak,

díjat kell íizeini aZ

5,§
anyakön},Vvezetőt
Mud<aidőn tul a háZasságkötés ]ebonyoijtásában közremiiködö
váasztása szerint a köZtisztviselők jogáiásáról sZó]ó törvényben m9ghatározott
szabadidő, vagy díjazás illeti meg.

(1)

AZ (i) pont alapj án az anyakön}a,Vezetőt|

(2)

a,l A

háZasságkötó teremben, hivatali muntaidőben töIténő háZasságkötés
esetében nem itleti meg havi illetményén felü1 díjazás,

b,/ A

háZasságkötó

telembel, hivatali munkaidörr

kí\ül sze

ezett

házasságkötéiek esetében, házasságkötésenként bruttó 5 000 Ft közremilködői
díj itletimeg, amemyiben nem a szabadidö igénybe vételétválasája,

c,l A

háZasságkötő tennen kj\üli, külső helyszínen való kö4eaiiköí]é§éfi,
díj il]eti n]eg, amennyiben nem a
házasságköié§enként bruttó 8 000
SZabadidö igén},be vételétválasztja.

lt

6.§
szolgáltatás
háZa§ságkötéssel kapcsolatos többletszolgáltatáséí fiZetendó dijat a
Oukormányzat
az
kötele§
igénybe vei,óje a szolgáltatás megrendelésévelegyidejúleg
számlájára belrzetni,

A

3

záró rendelkezé§ek
7.§

Ez a rendelet a kihildetést követö napon lép hatalyba, rendelkezéseit a hatáyba
kö\,etően bej elentett házasságkötések

Rád,20I1, áp-iliS

esetén kell alkalmazrri,

7,

Lie§zkov§zki Gábo

Zátadék:

A íeldeletet a mai napon kihiTdettem, hatályos,
Rád, 201i, április 14.
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