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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

 
 

8/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelete  
 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 

valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről 

 
egységes szerkezetben  

 
a 15/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelettel. 

 
 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) 

bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében, az anyakönyvekről, a házasságkötési 

eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet  
15/A § (6)-(7) bekezdésében, 42/A. §. (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja 
 

 
 

1. § 
 

 
A rendelet hatálya kiterjed Szegvár Nagyközség közigazgatási területén 

megrendezendő házasságkötést létesítő ügyfelekre terjed ki.  
 

 

 
2. § 

 
(1) A házasságkötések lebonyolítását az Önkormányzat hivatali 

helyiségében (Szegvár, Szabadság tér 2. sz. házasságkötő 
termében), a hivatal munkaidejében, és rendkívüli körülmények 

miatt engedélyezett külső helyszínen és időpontban térítésmentesen 
biztosítja. 

 
(2) Rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha a 

házasságkötésben résztvevő ügyfél egészségi állapota vagy életkora 
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miatt a hivatalos helyiségben, vagy a hivatal munkaidejében való 
megjelenés különleges erőfeszítést igényelne. 

 
3. § 

 
(1) A házasságkötő felek együttes írásbeli kérelmére a jegyző 

engedélyezheti, hogy a házasságkötést  más helyszínen vagy/és a 

hivatal munkaidején kívül tartsák meg. 
(2) A jegyző a kérelemről lehetőleg azonnal, de legfeljebb a kérelem 

benyújtásától számított 8 napon belül határozatban dönt A 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló, 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint. 
(3) 1 

 
4. § 

 
(1) A házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli vagy hivatali helyiségen 

kívüli lebonyolításáért eseményenként 8.000,- Ft szolgáltatási díjat 
kell fizetni, melyet a családi esemény lebonyolítása előtt legkésőbb 

5 nappal a hivatal házipénztárába köteles a kérelmező befizetni.  
 

(2) A házasságkötésen közreműködő anyakönyvvezetőt a hivatali 

munkaidőn kívül hivatali helyiségben, valamint hivatali helyiségen 
kívüli közreműködésért választása szerint a köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvényben meghatározott 
szabadidő, vagy eseményenként bruttó 4.000,- Ft díjazás illeti meg.   

 
5. § 

 
Ez a rendelet 2011. május 1-én lép hatályba. Rendelkezéseit a fenti 

időpont után megkötött házasságok  esetében kell alkalmazni. 
 

 
 

         Gémes László sk.                       Gyömbér Ferencné sk. 
         polgármester              jegyző 
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 Hatályon kívül helyezte a 15/2011. (IX.20.) Ör. 1. §-a. 


