ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK ADATFELVÉTELI LAPJA
Megye neve: H E V E S

Település neve: H A T V AN város

A rendelet címe: HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2017. (V. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ EGYES ANYAKÖNYVI SZOLGÁLTATÁSOK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL, VALAMINT AZ AZOKÉRT
FIZETENDŐ DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL

Sorszáma: 16/2017. (V. 26.)

Kihirdetés ideje: 2017. V. 26.

A rendeletet kibocsátó önkormányzat neve:

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A rendelet tárgykódja: N1
Tárgykód megnevezése: Anyakönyvvezető részére
fizetendő díj

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:
- 13/2011. (II. 25.)

Kibocsátó:
Önkormányzat

Az adatlapot kitöltötte: Lukács László Hatvan, 2017.05.26.

Jogsz. típusa:
rendeletet

Kapcsolódás oka:
hatályon kívül helyezte

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő
díjak mértékéről
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) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 19. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén
történő házasságkötésre, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére, és az e rendeletben
megjelölt eljárásokban részt vevő természetes személyekre,
b) A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetője (a továbbiakban:
anyakönyvvezető) közreműködésével tartott névadó és házassági évforduló ünnepségekre,
ezen ünnepségeken részt vevő természetes személyekre.
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) hivatali munkaidő: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Belső Működési
Szabályzatában meghatározott munkaidő,
b) házasságkötés: házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
c) egyéb családi esemény: az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és
házassági évfordulós ünnep,
d) házasságkötés, és egyéb családi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali
helyiségek:
da) a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme: 3000 Hatvan, Kossuth
tér 2. és
db) a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Kerekharaszti Ügyfélszolgálatának
nagyterme: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.
e) a házasságkötés, valamint egyéb családi esemény bejelentésének és engedélyezési
eljárásának helyszíne: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda Általános
Igazgatási Osztály, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
3. § (1) A házasságkötés, valamint egyéb családi esemény hivatali helyiségen kívüli,
valamint munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezése iránti kérelmet az esemény
bejelentésével egyidejűleg kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani.
(2) A házasságkötést, valamint egyéb családi eseményt lebonyolítani munkanapokon,
valamint szombaton lehet.
(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést, egyéb családi eseményt hivatali
munkaidőben csak ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.
(4) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, valamint egyéb családi esemény
engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett házasságkötésekre,
azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti.
(5) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés és egyéb családi esemény csak
akkor engedélyezhető, ha az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá az
anyakönyvi alapiratok és a személyes adatok védelme biztosított.
4. § (1) Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a
házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.
(2) A házasságkötés és egyéb családi esemény hivatali helyiségen kívül történő
lebonyolításának díja 30.000,- Ft.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjat nem kell megfizetni a Széchenyi Zsigmond
Kárpát-medencei Magyar Vadászai Múzeum dísztermében és kertjében történő
a) házasságkötés esetén, amennyiben a házasulandó pár legalább egyik tagja Hatvanban
állandó lakcímmel rendelkezik,
b) házassági évfordulós ünnepség esetén amennyiben a fogadalomtevők legalább egyik
tagja Hatvanban állandó lakóhellyel rendelkezik,
c) névadó lebonyolítása esetén, amennyiben a gyermek Hatvanban állandó lakhellyel
rendelkezik.
(4) Munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolítása
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként rendezési költséget kell fizetni, melynek
mértékét az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Házasságkötés és egyéb családi esemény esetén a rendezési költségen túlmenően
többletszolgáltatási díjat kell fizetni, amennyiben arra a házasulók vagy a családi eseményen
résztvevők igényt tartanak. A többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak
részletezését az 2. melléklet tartalmazza.
(6) A házasulók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének
közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében a házasságkötés, bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása díjmentes.
5. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért,
valamint egyéb családi eseményért a szolgáltatási díjfizetési kötelezettséget az
anyakönyvvezető által biztosított csekk befizetésével kell teljesíteni.
(2) A szolgáltatási díjnak a befizetését a feladóvevény bemutatásával kell az eljáró
anyakönyvvezető felé igazolni. A szolgáltatási díjat legkésőbb az anyakönyvi esemény,
illetve egyéb családi eseményt megelőzően legalább egy héttel korábban kell teljesíteni.
6. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy házasságkötésenként, illetve
egyéb családi eseményenként bruttó 8.000 Ft díjazás illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenként bruttó
10.000,- Ft díjazás illeti meg.
7. § (1) Ez a rendelet 2017. június 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet.

Hatvan, 2017. május 25.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

1. melléklet a 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolítása
esetén fizetendő díj:
Rendezési költség bruttó 13.000.- Ft
A díj a szervezéshez kapcsolódó szolgáltatási költségeket (hangosítás, rezsiköltség,
munkadíj, egyéb költség) tartalmazza.

2. melléklet a 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1.

Házasságkötés és házassági évfordulós ünnepségek többletszolgáltatásának
ellentételezéseként fizetendő díjak:
Nászinduló gépzenei kísérettel
Nászinduló élő orgonazene kísérettel
Orgonaszóló élő zene
Pezsgős pohárköszöntő
Emléklap
Emléklap díszborítóban
Gyertyagyújtás
Homokszórás
Pezsgős pohár (2 db gravírozva a ceremónia után elvihető)

2.

bruttó 2.540.- Ft
bruttó 5.080.- Ft
bruttó 3.810.- Ft
bruttó 1.270.- Ft
bruttó 1.270.- Ft
bruttó 2.540.- Ft
bruttó 1.270.- Ft
bruttó 8.000,- Ft
bruttó 10.000,- Ft

Névadó esetén többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak:
Orgonazene (bölcsődal)
Virág (1 szál)
Emléklap
Pezsgős pohárköszöntő

bruttó 5.080.- Ft
bruttó 1.270.- Ft
bruttó 1.270.- Ft
bruttó 1.270,- Ft

