
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
 

29/2020. (X.30.) önkormányzati rendelete  
 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a 
többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 
I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, valamint 
 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati 
rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyes anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. 
(XII.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 7.§-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események 

többletszolgáltatási díját a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül kell Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 
 

(2) Az (1) bekezdés szerint megfizetett többletszolgáltatási díjat a házasulandók, vagy a bejegyzett 
élettársi kapcsolatot létesítő felek kérelmére vissza kell téríteni, ha az anyakönyvi eseményt annak 
kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal korábban írásban lemondják.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) E rendelet – az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a 
többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 29/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított ‒ 7. §-át az egyes 
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj 
mértékéről szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2020. (X.30.) 
önkormányzati rendelet hatálybalépésekor már bejelentett, de hatálybalépését követően megtartandó 
anyakönyvi események tekintetében is alkalmazni kell.” 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Miskolc, 2020. október 29. 
 
 

 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző polgármester 


