
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
9/2014.(III.31.)  önkormányzati rendelete 

Az anyakönyvi rendezvényekről szóló 5/2011.(II.03.) rendelet módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1.§  A rendelet megnevezése az alábbira módosul: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
5/2011. (II.03.) önkormányzati rendelete 

Az anyakönyvi rendezvényekről 
 

2. § A rendelet törvényi hivatkozási része az alábbi szövegrészre módosul: 
 
      „Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 
42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:” 

 
3. § A rendelet 1. § -ában a „nagyközség” megnevezés „város” megnevezésre módosul. 
 
4. § A rendelet 2. § (2) bekezdésében a „Felszabadulás út” elnevezés „Szent Erzsébet út” 

elnevezésre módosul.  
  
5.§ A rendelet 4. § (4) bekezdésében a „Nagyközség” megnevezés „Város” megnevezésre 

módosul. 
 
6. § (1.) A rendelet 1. sz. melléklet 1. pontjában a „Nagyközség” megnevezés „Város” 

megnevezésre módosul. 
        (2) A rendelet 1. sz. melléklet 2. pontjában a „2.000.-Ft + ÁFA” szövegrész „2.000.-Ft” 

szövegrészre módosul. 
        (3) A rendelet 1. sz. melléklet 3. pontjában a „10.000.-Ft + ÁFA” szövegrész „10.000.-

Ft” szövegrészre módosul. 
 
7. § (1) A rendelet 2. sz. melléklete hatályát veszti és helyébe a rendelet 2. sz. melléklete lép: 
 
8. § E rendelet 2014. március 31-én lép hatályba.  
 
 
                 /:Tatár László:/                                                                      /:Buzás Istvánné dr.:/ 
                    polgármester                                                                                  jegyző 
 
 
Kihírd.: 2014.III.31. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. sz. melléklet 
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.  
Tel.: 56/556-010, Fax: 56/556-011 
 
Fegyverneki  Polgármesteri Hivatal és 
 
Név: ______________________________     Név: __________________________________ 
 
Lakcím: ___________________________     Lakcím: _______________________________ 
 
szám alatti lakosok 20___. év ___________________ hó ________ nap _________órakor tartandó 

házasságkötésére, egyéb családi esemény ünneplésére – az alábbi megállapodást kötötték:   (I. – II.) A 

megfelelő bekarikázandó! 

I. 
 

Munkanapokon az anyakönyvvezető hivatali munkaidejében az alapszolgáltatáson felüli 
szolgáltatásokért 2.000.- Ft összeget kell megfizetni, mely a tárgyi és személyi feltételeket tartalmazza 
az alábbiak szerint: (Az igényt aláhúzással kell jelezni!) 

- gépi zeneszolgáltatás 
- gyűrűátadás tálcán 
- gyertyagyújtás 
- virágátadás hozott csokorból 
- emléklap átadás 
- ünnepi beszéd (igény szerint) 
- pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) 

 
II. 

 
A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményért 10.000.- Ft díjat kell fizetni, mely a tárgyi és 
személyi feltételeket tartalmazza az alábbiak szerint: (Az igényt aláhúzással kell jelezni!) 

- gépi zeneszolgáltatás 
- gyűrűátadás tálcán 
- gyertyagyújtás 
- virágátadás hozott csokorból 
- emléklap átadás 
- ünnepi beszéd (igény szerint) 
- pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) 

 
Az ezen felül felmerült igények költségei teljes mértékben a szolgáltatást igénybevevőt terhelik. 
 
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben  a fenti összeget a rendezvényt megelőzően 15 nappal 
korábban, (          év,                hó             napig) a Polgármesteri Hivatal pénztárába nem fizetjük be, 
úgy az alapszolgáltatást (hivatali munkaidőn belül, jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárás) 
vagyunk jogosultak igénybe venni, vagy a rendezvény után a szolgáltatási díj 150 %-át kell 
megfizetnünk, a rendezvényt megelőző munkanapig. 
 
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a rendezvény elmarad és azt a rendezvény előtt 3 nappal 
korábban bejelentjük, a Polgármesteri Hivatal a szolgáltatási díj 50 %-át fizeti vissza. 
Amennyiben nem jelezzük az esemény elmaradását, úgy a befizetett összeget a Polgármesteri Hivatal 
nem fizeti vissza. 
 
Fegyvernek, 20____. ________________________________ 
 
__________________________________           _________________________________ 
 
                              Megrendelő                                              Anyakönyvvezető 
 


