
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Polgármester

12/2020. (VI. 3.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi szolgáltatások egyes díjairól szóló

18/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Pilisvörösvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett vészhelyzetre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a)-
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi szolgáltatások egyes díjairól szóló 18/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az anyakönyvi szolgáltatások egyes díjairól szóló 18/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Az anyakönyvi esemény munkaidőn kívül történő létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként nettó 60 000 forint egyszeri díjat kell fizetni.”
 
(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli létesítése esetén hivatali munkaidőben és azon kívül egyaránt, a többletszolgáltatás ellentételezéseként nettó 70 000 forint egyszeri díjat kell fizetni.”
 
(3) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(3) Az anyakönyvi eseményre az (1) bekezdés szerint fizetendő díjból 75 % kedvezmény illeti meg a feleket, ha bármelyikük bejelentett pilisvörösvári lakcímmel rendelkezik.”
 
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 
(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
 
3. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
 
Pilisvörösvár, 2020. június 3.
 
 
                        Dr. Fetter Ádám                                             Dr. Udvarhelyi István Gergely
                         polgármester                                                                  jegyző
 
 
 
Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron,
2020. június 3. napján.
 
Pilisvörösvár, 2020. június 3.
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