
 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
a 18/2017.(IX.26.) számú rendelettel módosított 

 
 

15/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelete  
az anyakönyvi események  és egyéb családi események díjazásáról  

 
(egységes szerkezetben, 2017. szeptember 26-tól hatályos szöveg) 

 
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 
évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés  
pontjában kapott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. §  

 
A rendelet hatálya Szeghalom Város közigazgatási területén történő házasságkötés, továbbá 
bejegyzett élettársi kapcsolat megkötése, létesítésére és egyéb családi események 
(továbbiakban: anyakönyvi esemény), valamint a kapcsolódó többletszolgáltatást nyújtó 
anyakönyvvezetőre, mint hivatásos közreműködőre, az anyakönyvvezető munkáját segítő 
személyekre és a hivatkozott szolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.  

 
2. §  

 
(1)Az anyakönyvi események megünneplése többlet szolgáltatásaiért díjat kell fizetni.  
(2) A Polgármesterei Hivatal (továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőire előírt általános 
munkarend szerinti munkaidőn kívüli időpontra eső, a Hivatal helyiségében történő 
anyakönyvi eseményeknél nyújtott többletszolgáltatás díja: 20.000 Ft+ÁFA eseményenként. 
(3) A Hivatal helyiségén kívüli anyakönyvi eseményeknél nyújtott többletszolgáltatás díja: 
30.000 FT+Áfa. 
(4) Munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény esetén az anyakönyvvezetőt és az 
anyakönyvvezető munkáját segítő személyt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett díjazás illeti meg. Anyakönyvvezető 
részére bruttó 10.000 Ft, a segítő közreműködő részére bruttó 5.000 Ft díjazás jár 
eseményenként. 

 
3.§ 

 
(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt a jegyző kizárólag azzal a feltétellel 

engedélyezhet, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén az anyakönyvi esemény 
védelme biztosított legyen. Az anyakönyvi esemény csak arra méltó helyszínen, külső 
zavaró körülmények kizárásával történhet.  

(2) A hivatalos helyiségen kívül történő anyakönyvvezetői közreműködést indokolással 
ellátott írásbeli kérelemben kell kérelmezni. A kérelmet az anyakönyvi esemény 
bejelentésekor kell benyújtani. A jegyző nyolc napon belül dönt.  

(3) Az anyakönyvvezető munkaidején túli, illetve hivatalos helyiségén kívül történő 
közreműködéséért a megrendelők az e rendeletben meghatározott díjat kötelesek 
fizetni, kivéve, ha a hivatalos helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre rendkívüli 



körülmény miatt kerül sor. A többletszolgáltatási díjat az anyakönyvi eseményt 
megelőző munkanapon kell befizetni a Polgármesteri Hivatal pénztárában. Ennek 
eredménytelen eltelte esetén az anyakönyvi esemény jelen rendelkezések szerint nem 
tartható meg. 

(4) Az (3) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha- különösen- 
valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös 
erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés.  

(5) A külső helyszínen a szertartás megszervezéséről és lebonyolításáról a jogszabályok 
által előírt alakiságok betartása mellett a kérelmezőknek kell gondoskodni.  

(6) Amennyiben az anyakönyvi esemény létesítésére irányuló szándékukat a kérelmezők 
írásban visszavonják, vagy az anyakönyvi esemény egyéb okból meghiúsul, akkor a 
többletszolgáltatási díj 80%-át, az önkormányzat 8 napon belül köteles visszafizetni. 

 
 

4. § 
 

(1) Jelen rendelet 2017. augusztus 11. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést 
követően bejelentett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.  
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az anyakönyvi események és egyéb családi események 
díjazásáról szóló 21/2012. (IX.25) számú önkormányzati rendelet. 
 
 
          Macsári József                                                                  dr. Pénzely Erika 
             polgármester                                                                           jegyző 
 
A rendeletet kihirdettem:2017. 08. 11-én.                                dr. Pénzely Erika 
              jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú Melléklet a 15/2017.(VIII.11.) számú rendelethez 
 
 
Az anyakönyvi eseményeken nyújtott kellékek díja: 
 
 

1. virágtál                          5.000 Ft 
2. pezsgő                           1.000 Ft 
3. gyertya                          1.000 Ft 
4. díszborító                      2.000 Ft 
5. gépzene szolgáltatás     1.000 Ft 

 
 
Ingyenes kellékszolgáltatás: 1 üveg bor és 1 kenyércipó, emléklap 


