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a hivatali helyis6gen kiviili 6s a hivatati munkaid6n kiviil tiirt6n6 h:izassdgkiit6s
I6tesft6se enged€lyez6s6nek szabrilyairril 6s dijair6l 

:--

Ludanyhal rminyzat elj6rrisr6l sz6l62010. evj kapoit fe Alaptcirvdn ye 32cikk (l) be meghat6r iakat rendeli el:

l. A rendelet hatdlya

1.$

E rendelet hat|lya Luddnyhalitszi kcizsdg kozigazgatitsi teriiletdn beltil amegkcitdsdvel kapcsolatos anyak onyvvezetSi to.t.-tii,tddst ig6nylo szotgaitatast
vevokre 6s ezen elj6r6sban kcizremtikcido anyakdn yvvezet6reteried ki.

lI. sz. mell6klet

htnassdg
ig6nybe

2. Ertelmez6 rendelkez6sek

2.$

E rendelet alkalmazdsdban :

a) anyakonyvi esemdny: h6zass6gk6t6s,
b) kerelmezok: a. hivatali helyisegen-, hivatali munkaidon kiviil tartand6 h6zass6gkcitdst

az anyakonyvi jogszab6lyok szerint bejelento tigyfelek,
c) hivatali helyiseg: Luddnyhal6szi Kcizcis 0nkorm6nyzatiHivatalHlzassftgkcit6 terme

(3 I 88 Lud6nyhaliiszi, R6k6c zi it 69)
d) hivatali munkaido: a Luddnyhalilszi Kcizds 0nkorm6nyzatiHivatal Szervezeti ds

Mrik ct d d s i S zab iiy zat6b an m e gh at6r o zott m unkai do,
e) hivatali munkaidon kivtili idopont: a Ludrinyhal6szi Kcjzos OnkormiinyzatiHivatal

Szervezeti es Mrikode si Szabitlyzatitban meghatinozott munkarendtol .tteto idopont.

3. Hivatali helyis6gen kfviili 6s hivatali munkaid6n kiviil tiirt6n6 hrizassdgkiit6s

3.$

(t) A hivatali helyisdgen kivtili tdrteno hdzass6gkdtds ldtesitdsdnek enged,llyez1set az
elektronikus rendszer iital el6iilitott nyomtatv6nyon kell kdrni a bejelentdsi
sz6nd6kkal egy idoben, de legal6bb az anyakdnyvi esem6ny tervezett idopontjdt
megelozb 30. napig.

A k6relemrol a jegyzS - az anyakcinyvvezeto javaslat6nak figyelembe v6tel6vel -
dcint.

Hivatali helyis6gen kiviili hdzassiigkrit6,s, azAt. 18. g (3) bekezddsdben foglaltakon
tfl akkor engeddlyezheto, ha a kert helyszin az anyakonyvi esemdny 

^"ltos1gitt,tekint6ly6t nem csorbida, tov6bbd a szemelyes adatok es az anyakonyvi alapiratok
megfelelo vddelme biztositott.

(2)

(3)



(4)

(l)

(2)

2

A hivatali helyisegen kivtili anyakcinyvi esemeny esetdn a kerelmezoknek kell
gondoskodniuk a kiilso helyszinnek az anyakcinyvi esemdny megtartasitra alkalmas
keret6rol.

4.$

A hivatali munkaidon kivtil ttirtdno hinasshgkdtds letesitdsenek enged6lyez eset az
elektronikus rendszer 6ltal el66llitott nyomtatv6nyon kell kdrni a bejelentesi
szrinddkkal egy idoben, de legal6bb az anyakdnyvi esemdny tervezett idopontj6t
megelozl 30. napig.

A kerelemri5l a jegyzb - az anyakdnyvvezeto javaslat6nak figyelembe v6televel -
dcint.

s.s

(1) A kozeli halfllal fenyegeto dllapot eseten a hivatali helyisegen kivtil tortdno
hhzassitg megkotesdre irdnyul6 elj6r6s sor6n a felek a 3.$.-(l) bekezddsben
meghat6rozott elj6r6si hatrirido al6l mentesiilnek. Az anyakcinyvi esemenyre
munkasztineti napokon is van lehetos6g.

(2) Az (1) bekezddsben foglalt feltdtelek fenn6llisa esetdn az eli6r6shoz a felek iital
bemutatott igazol6s sziiksdges.

4. A tiibbletszolgriltatisi dij megfizet6s6nek m6rt6ke, mridja

6.$

Hivatali munkaidobena jegyzo teritdsmentesen biztositjaahinass6gkcitesre alkalmas
hivatali helyiseget.

Amennyiben a felek a rendezveny lebonyolitlsfthoz ktilso krizremukodo, valamint nem
az alapfelszerel6s korebe lartoz6 kellekek bevondsdt igenylik, ugy azokat sajifi
koltsdgen kotelesek biztositani.

A hivatali munkaidon kiviil tcirteno h6zass6ek6tes eset6n 8.000.-Ft tdbbletszols6ltat6si
dijat kell frzetnl

A hivatali helyisdgen kivi.ili h6zass6gkot6s eset6n 8.000,-Ft tcibbletszolgilltatdsi dijat
kell fizetni.

Amennyiben az anyakonyvi esemdny megtart6sdra hivatali helyisegen kivi.il ds hivatali
munkaidon kiviil keriil sor, a kerelmezok csak (3) bekezdesben meghat6rozott dijat
kotelesek megfizetni.

A (3)-(4) bekezddsekben meghatdrozott tribbletszolgiitatdsi dijat a Lud6nyhal6szi
Kozcis Onkorm6nyzati Hivatal OTP Bank Zrt. Szdcs6nyi Fi6kj6n6l vezelen
kdlts6gvet6si elsz6mol6si sz6ml6j6ra legk6sobb az anyakdnyvi esemenyt megelozo 2

munkanappal kell megfi zetni.

Az anyakdnyvvezetol a hivatali munkaidon 6s hivatali helyis6gen kivtili
hfzass6gkot6s6rt esemenyenk6nt brutto 5.000.- Ft dijaz6s illeti meg.

(l)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)



(7)

(8)

(e)

J

Az anyakcinyvvezetot a hivatali munkaidon 6s hivatali helyisegen kiviili
h6zass6gkot6sert esem6nyenkdnt brutt6 5.000.- Ft dijazils illeti meg.

A (7) bekezdesben foglalt dijaz6s, az anyakonyvi esemdnyt krivetden keriil kifizetdsre.

Amennyiben a hivatalos helyisdgen kiviili h6zassiigk6t6sre rendkiviili krjr1ilm 6ny, vagy
kdzeli halSllal fenyeget6 6llapot miatt kertil ,or, Jh6tusul6k mentesiilnek a dijfizet6si
kotelezettseg al6l.

A (9) beke rendkiviili koriilm6nynek minosijl, ha valamelyik
h6zasul6 fel egdszsdgi 6ilapota, kora miatt az anyak1nyvvezeto
efott a hivat ni nem kdpes. E koriilmdny fennrlll6s 6t es a kdzeli
hakillal fenyegeto 6llapotot a h6zasul6k kdrelmiikben megjel6lni ds igazolni kcitelesek.

(t 0)

5. 2616 rendelkez6sek

7.S

(l) Ez a rendelet kihirdetds6t kdveto napon ldp hat6lyba.

(2) A rendelet hat6lybal6pds6vel egyidejrileg hatiiyatveszti a hivatali helyisdgen kivtili es
a hivatali munkaidon kivtl tortdn6 hirzassitgkcit6s es bejegyzett dlett6rsi kapcsolat
letesit6se enged6lyez6s6nek szab6lyair6l ds dijair6l szolo 1612011. (XII. 02.)
cinkorm6nyzati rendelet.

'W"t ttntl' l\ |

Kereszti Mhrta
jegyz6pol96rmester

A rendelet kihirdetdse megtorldnt.
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