SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, és
az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért
fizetendő díjairól
Egységes szerkezetben a 20/2017. (VI.28.), a 32/2017. (XI.30.), a 9/2019. (IV.25.)
önkormányzati rendelettel

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2019. ÁPRILIS 26.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról
szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk
(1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 6. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § E rendelet hatálya kiterjed Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) illetékességi területén történő anyakönyvi eseményekre, a megjelölt
szolgáltatásokat igénybe vevőkre valamint a köztisztviselőkre és anyakönyvezetőkre.
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. anyakönyvi esemény: házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
2. hivatali
helyiség:
Szigetszentmiklósi
Polgármesteri
Hivatal
Nagyterme
(Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.)
3. hivatali munkaidő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletében a Polgármesteri Hivatal
dolgozói részére megállapított hivatali munkarend
3. § (1)1 Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény – a közeli halállal fenyegető
állapotot kivéve – hivatali munkaidőn kívül pénteki napon 14 órától 17 óráig, szombati napon
11 órától 19 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.
(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az
anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az
anyakönyv megfelelő védelme biztosított.
(3) Sem a hivatali helyiségen kívüli, sem a hivatali időn kívüli anyakönyvi esemény a már
jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását nem
veszélyeztetheti.
4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi
esemény esetén a többletszolgáltatást az Önkormányzat ingyenesen biztosítja.
(2)2 Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménynél történő
közreműködés esetén, anyakönyvi eseményenként nettó 10.000 Ft díjazás illeti meg.
(3)3 Az anyakönyvi esemény létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt évente egy
alkalommal nettó 100.000 Ft ruházati támogatás illeti meg, melynek felhasználásáról az adott
év december 31. napjáig számlával köteles elszámolni.
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Módosította a 20/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2017. június 29. napjától.
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Módosította a 32/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. január 1. napjától.
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Módosította a 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2019. április 26 napjától.
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(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt többletköltségek fedezetét az Önkormányzat a
költségvetéséből biztosítja.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett házassági szándék,
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék alapján indult eljárásokban kell
alkalmazni.
7. § Hatályát veszti Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes
anyakönyvi
események
engedélyezéséről,
és
az
eseményekhez
kapcsolódó
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2011. (IV.07.) önkormányzati
rendelete.

dr. Matus- Borók Dóra
jegyző

Szabó József
polgármester

ZÁRADÉK
Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2016. június 29. napján
megtartott ülésén alkotta, 2016. június 29. napján kihirdetésre került. Módosította a 20/2017.
(VI.28.), a 32/2017. (XI.30.), a 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet.

dr. Matus-Borók Dóra
jegyző

