
Ladánybene Kozség Önk ormányzat Képviseló-testuletének

512017 . (lv. 28.)

önkormányzati rendelete

Az anyakcinyvi szolgáltatások helyi szabályairól

Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képviseló-testülete az anyakonyvi eljárásról szóló
2010. évi l. torvény 96. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptorvény 32. cikk (1)

bekezdés a) pontjában, az anyakonyvi eljárásról szóló 2010. évi l. torvény 19. -ában
meghatározott feladatkorében eljárva, Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képviselo-
testulete a Szervezeti és Műkodési Szabályzatárol szóló 5l2O11, (V. 26.) onkormányzati
rendelete 29, (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi,
Összeférhetetlensé9i és Teleputésfejlesztési Bizottsá9 véleményének kikérésével a
kovetkezoket rendeli el:

t. Értelmez rendetkezések

1. (1) Hivatali helyiség: Ladánybene Kózség Polgármesteri Hivatala 6045
Ladánybene, Fo ut 66, szám alatti díszterme.

(2) Hivatali munkaidó: az onkormányzat mindenkor hatályos Szervezeti és
MLik dési Szabályzatáro|szóló helyi rendeletben meghatározott ido.

2. A hivatali helyiségen kívtili, valamint a hivatali munkaid n kívüli házasságkotés
engedélyezésének szabályai

2. A hivatalí helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidon kívüli házasságkotés
engedélyezési eljárásra irányuló írásbe!i kérelmet az anyakonyvvezetónél kell
benyujtani.

3. A hivatali helyiségen kívüli házasságkotés akkor engedélyezheto, ha ott biztosított a
megfelelo mérettj és minoségtí fedett tér, amely biztosítja az anyakonyvi iratok
biztonságos, kornyezeti hatásoktól tobbek kozott napsugá rzás, eso védo
kezelését.

3. A házasságkcités létesítése

4. (1) HivataIi munkaidóben, hivatali helyiségben a házasságkotéssel kapcsolatban
nyujtott szo l g á|tatásokat d íj mentesen biztos ítj a az Ö n ko rmányzat,

(2) A hivatali munkaidón kívuli, a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidon és
hivatali helyiségen kívüli házasságkotés esetén az onkormányzat részére járó díjat
és az anyakonyvvezetot - választása szerint - megilleto díjat a rendelet 1. számu
m el léklete tartal m azza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt díjat házasságkotést megelozo két munkanapon belül
kell megfizetni.

(4) A díj megfizetését, az anyakönyvvezeto felé, az errol szóló bizonylat
bemutatásával legalább a házasságkotést megel zó munkanapon kell igazolni.



4. Záro rendelkezések

5. (1) Ez a rendelet 2017 , május 1 , napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a 2017 , május 1. napját kovetoen benyujtott házasságkötési
kérelmek esetén kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képviselo-testületének az
anyakonyvi szolgáltatások hetyi szabályairól szóló 71201 1. (Vl 23) onkormányzati
rendelete.'.1
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Szádvári Erika' - aljegyzó

kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. április 28. napján kihirdetve.

Ladánybene, 2017 , április 28.
C;. -{}>_-F::..É-l
szádvári Erika

aljegyzó



1. számu metléklet a ^frzu7. (.!V...*&..l ónkormányzati rendelethez

Házasság kotésért fizetendó d íjak:

(1) Hivatali munkaid n kívi.il hivatali helyiségben: 15.000,- Ft,
melybol az anyakonyvvezetót, választása esetén, megilleto díjazás: 7.000,- Ft.

(2) Hivatali munkaid ben hivatali helyiségen kívtil: 15.000,- Ft,
melybol az anyakonyvvezetót, választása esetén, megilletó díjazás: 7.000,- Ft.

(3) Hivatali munkaidón kívtil és hivatali helyiségen kívtil: 25.000,- Ft,
melyból az anyakonyvvezetót, választása esetén, megilletó díjazás: 18.000,- Ft.

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.


