
 

 

 

 

 Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 
Nagy Márta hatósági irodavezető 

Nagyné Horváth Judit osztályvezető 
Szonda Katalin anyakönyvvezető 

 
Előterjesztés 

az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú, „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és 
térfejlesztés” című pályázat megvalósításának keretében a „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó 
kivitelezési munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kötött vállalkozási 
szerződés alapján 2022.március 1-jétől munkaterületnek minősül a Polgármesteri Hivatal teljes 
udvara. 
 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (1) bekezdése értelmében a települési 
önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi szolgáltatások 
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 16/2017. (V. 26.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 2. § d) pontja szerint 
házasságkötés, és egyéb családi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség: a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 
Tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal teljes udvara a fent hivatkozott beruházásra tekintettel 
munkaterületnek minősül, így a beruházás befejezéséig a Polgármesteri Hivatal udvarán lévő 
házasságkötő terem nem alkalmas a házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolítására. 
A megfelelő helyszín kiválasztására több egyeztetés volt folyamatban, melynek eredményeként - 
minden szempont figyelembevételével - a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és a 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. vagyonkezelésében lévő, 
természetben a 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. szám alatti Gyermekfoglalkoztató és Játszóház 
bizonyult alkalmas helyszínnek, a terem berendezése és házasságkötésre alkalmasság tétele 
megtörtént. 
Az új helyszínre tekintettel indokolt az önkormányzati rendelet módosítása, melyre vonatkozóan a 
rendelettervezet elkészült, ami az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, 
véleményezni, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadni 
 
Hatvan, 2022. március 25. 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta: 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző  



 

 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2022. (......) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
96. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
19. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § d) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„d) házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség: a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal házasságkötésre alkalmas helyisége (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) és   
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Kft. kezelésében lévő, természetben a 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. szám 
alatti Gyermekfoglalkoztató és Játszóház épülete (a továbbiakban: Gyermekfoglalkoztató és 
Játszóház épülete).” 
 
       2. § 
 
A R. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) Hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben a Hatvani Polgármesteri Hivatal házasságkötésre 
alkalmas helyiségében, hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül a Gyermekfoglalkoztató és 
Játszóház épületében bonyolítható le a házasságkötés és egyéb családi esemény.” 
 
       3. § 
 
Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.  

       4. § 

E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
Hatvan, 2022. ……………….. 
 

 
 

 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

 
 



 

 

 

  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 

mértékéről szóló 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete 
 

 
EREDETI SZÖVEG ÚJ SZÖVEG 

2. § d) házasságkötés, és egyéb családi 
esemény lebonyolítására alkalmas hivatali 
helyiségek: a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
házasságkötő terme: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 2.  
 

2. § d) házasságkötés és egyéb családi esemény 
lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség: a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal házasságkötésre alkalmas 
helyisége (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) és   
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és a 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Kft. kezelésében lévő, 
természetben a 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. szám 
alatti Gyermekfoglalkoztató és Játszóház épülete (a 
továbbiakban: Gyermekfoglalkoztató és Játszóház 
épülete). 
 
 

Nem volt ilyen rendelkezés. 3. § „(6) Hivatali helyiségben és hivatali 
munkaidőben a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
házasságkötésre alkalmas helyiségében, hivatali 
helyiségben és hivatali munkaidőn kívül a 
Gyermekfoglalkoztató és Játszóház épületében 
bonyolítható le a házasságkötés és egyéb családi 
esemény.” 
 
 

 
 


