Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2021. (IV.15.)
önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 3/2011. (III. 01.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében, ― tekintettel
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára ―, az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében, a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság előzetes
véleményével, a Közgyűlés feladat-és hatáskörében eljárva a polgármester a
következőket rendeli el:
1. §
A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról,
továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 3/2011. (II. 25.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:”
2. §
A Rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nem köthető házasság és nem létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat a
munkanap-áthelyezés
következtében
központi
jogszabályban
elrendelt,
ünnepnaphoz kapcsolódó pihenőnapon.”
3. §
A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. §
E rendelet alkalmazása során hivatali helyiség a Polgármesteri Hivatal (Szeged,
Széchenyi tér 10.), a Tápéi és Kiskundorozsmai Kirendeltségek házasságkötő
termei. ”

4. §
Hatályát veszti a Rendelet 1. § (2) bekezdése.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §
Jelen rendelet 2. §-át a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.
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