
 
 

 

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

8/2011. (IV.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, és 

az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért 

fizetendő díjak mértékéről 

 



Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 1§. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint 

az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 

törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

1. § E rendelet alkalmazásában: 

1. anyakönyvi esemény: házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

2. hivatali helyiség: Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatalának 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 

2. § E rendelet hatálya kiterjed a Szigetszentmiklós Város Önkormányzat közigazgatási 

területén történő anyakönyvi eseményekre. 

1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 

esemény engedélyezésének szabályai 

3. § (1) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény - a Munka Törvénykönyvében 

meghatározott munkaszüneti nap kivételével - 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. 

2. Az anyakönyvi esemény miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak 

4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 

esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezésére az önkormányzat részére, valamint az 

anyakönyvvezető részére díjfizetési kötelezettséget az önkormányzat nem állapít meg.  

(2) Az (1) bekezdésben foglalt többletköltségek fedezetét az önkormányzat a 

költségvetéséből biztosítja. 

3. Záró rendelkezések 

5. § Ez a rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba. 

 

                 dr. Borók Dóra  Szabó József 

                       jegyző  polgármester 



ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete ezen rendeletét 2011. április 6-

ai ülésén alkotta, 2011. április 7-én kihirdetésre került. 

 

dr. Borók Dóra 

 jegyző 

 


