Lengyel Község Onkormányzatn Képviselő-testületének
l5/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelete
a családi esemény lebonyolításának hivata|i helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő dijak mértékérőlszóló
3/2013.(II. l 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lengyel Község Önkorrnányzatának Képviseló testtilete a Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25,)
32, cild< (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói jogkörében el.járva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 201 1 . évi CLXXXIX. törvény 42. § l , pontjában meghatározott feladat]<örében. az
anyakönyvekrŐI, a háZasságkötéSi eljárásról és a névviselésrőlszóló ]982, évi 17. törvénl,et-e.jű rendelet

42lA,

§ (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapjári a

következóket rendelt el:

l.§

A

családi esetnény lebotlyolításának hivatali helyiségen. valamint hivatali rnunkaiclón l(ívtil töfténő
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékérólszóló 3/20l3,(lI.t5,) önl<ornlárryzati
rendelet (továbbrakban: Rendelet) 6, § (1) bekezdés ,,bruttó 10,000 Ft" ször,eglész helyébe ..bruttó 15,000
Ft" szövegrész lép.
2.§

A Rendelet 6,

§ (2) bekezdés ,,bruttó 10.000

Ft" ször,egrész helyébe ,,bruttó 1 5,000

Fi'

ször,egrész

1ép,

3.§

A Rendelet 6, §-a a következő (3) bekezdéssel egésztil ki:

(3) Ha

tárgyévben öt, yagy annál

nbb anyakönyvi esenény van a telepúlésen,akkrn

u jegvztí ttz

tttll,ttkÖny'llvezelli részéreéyente egy alkalomtnal, a feladat ellátásúrq lekiníeítel nettó 25.0()0 Ft
Összegben munlrttruha juítatást biztosit. A nu.Lnkantha .juttatás ltdizelése és elszltmolásu a rtthti:ttli
lii)ltségtérítésre1,otrutlo:ó szabál1,ok alapul yéíeléyellörlálik, uzzal, ltc,lgf tt: összeg félhtts:tttiltistiró! tt:
un.l;ukityt,t,c:eí(j ,szán civcl kötele,s eLszánnlni Itirgyé\, clecemher 3 l -ig, A: ctttllttkijn|,1,1,c-cí " Lt
nwkarulru futtatást kosztiim, alkalmi ruha, szolalya, blúz, cipő negvősőrlú.sára /ilrdithutju.
4.§

A Rendelet

1.

ntelléklet helyébe jelen rendelet

1.

melléklet lép,
5,§

január 1-jén lép hatályba,
(2) E fende]et rendelkezéseit a hatályba lépésétkövetóen bejelentett házassági szándék, bejegyzett élcttálsl
irányuló szándék alap.lán indult eljárásokban ke11 alkalmazni.
. kapcsolat létesítésére
(3) A rerrdelet kihirdetéséról az aljegyzó az SZMSZ-ben maghatározottak szelint a Teveli Közös
Önkormányzati Hivatal Lengyeli kodájának hirdetőtáblá,iáli történő kifüggesztése ú!án gondoskodik,
( 1

)

Jelcn rendelet 201

7,

{:,',:,l-,.tr
Lőrincz Andrea
polgármester

kihirdetési záradék:
Jelen rendelet 20l6. november 29.
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6.

(XI

rendelethez

Díjazás

Hivatali helyiségben hivatali időn

tul

lebonyolított anyakönyvi

esemény

Hivatali helyiségen kívü] hivatali időben lebonyolított anyakönyvi
esemény

Hivatali helyiségen kívül hivatali időn tul lebonyolított anyakönyvi
esemény

25.000,-

25.000,-

30.000,_

29,)

ök,

