Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete
a házasságkötés engedélyezésének egyes szabályairól
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)
közigazgatási területén történő házasságkötésre terjed ki.
2. §
(1) A házasságkötést az Önkormányzat hivatali helyiségében (Szegvár, Szabadság tér 2.,
házasságkötő terem) hivatali munkaidőben, valamint rendkívüli körülmények miatt
engedélyezett eltérő helyszínen és időpontban térítésmentesen biztosítja.
(2) Rendkívüli körülménynek minősül, ha a házasságkötő fél egészségi állapota miatt a
hivatalos helyiségben vagy a hivatali munkaidőben történő házasságkötés a fél számára
nehézséget okoz.
(3) Hivatali munkaidő e rendelet alkalmazásában az önkormányzati hivatal szervezeti és
működési szabályzatában meghatározott munkaidő.
3. §
(1) A házasságkötő felek együttes írásbeli kérelme alapján a jegyző engedélyezheti, hogy a
házasságkötést a hivatali helyiségtől eltérő helyszínen és/vagy a hivatali munkaidőn kívül
tartsák meg.
(2) A jegyző a kérelem elbírálásáról lehetőleg azonnal, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől
számított 8 napon belül határozatot hoz.
(3) A hivatali helyiségtől eltérő helyszínen megrendezett házasságkötésen az
anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre, ha a helyszín a törvényben foglalt
feltételeknek megfelel. Ilyen feltétel különösen, ha a felek a tanúk, - és ha szükséges a
tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy - jelenlétét biztosítják, valamint gondoskodnak a
házasságkötés méltóságához, tekintélyéhez illő keretekről.
4. §
(1) Az Önkormányzat a házasságkötés megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat az
önkormányzati hivatal útján biztosítja.
(2) A házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli vagy hivatali helyiségen kívüli
megrendezéséért egységesen bruttó 8.000,- Ft szolgáltatási díjat kell fizetni az Önkormányzat
részére, melyet a házasságkötés napja előtt legkésőbb 8 nappal az önkormányzati hivatal
pénztárába kell befizetni. A szolgáltatási díj tartalmazza az anyakönyvvezető díjazását
valamint a többletszolgáltatás díját.
(3) Amennyiben a felek a házasságkötés tervezett napja előtt legalább 3 nappal a
házasságkötést lemondják, akkor a megfizetett szolgáltatási díj a befizető fél részére visszajár.

5. §
Jelen rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
szóló 8/2011. (IV. 22.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
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Ezen önkormányzati rendelet 2017. október 27. napján lett kihirdetve.
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