Újhartyán Város Önkormányzatának
10/2017. (06.23.) számú önkormányzati rendelete a
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés szolgáltatási díjairól
Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „az anyakönyvi eljárásról” szóló
2010. évi I. törvény 18. § (2)-(5), 19. § (1)-(1a), 96. § kapott felhatalmazás alapján továbbá a
Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1.§
E rendelet hatálya Újhartyán Város közigazgatási területén belül a házasság megkötésével
kapcsolatos anyakönyvvezetői közreműködést igénylő szolgáltatást igénybe vevőkre és ezen
eljárásban közreműködő anyakönyvezetőre terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2.§
E rendelet alkalmazásában:
a) anyakönyvi esemény: házasságkötés
b) kérelmezők:
a. hivatali helyiségen kívül tartandó házasságkötést az anyakönyvi jogszabályok
szerint bejelentő ügyfelek
b. hivatali munkaidőn kívül tartandó házasságkötést az anyakönyvi jogszabályok
szerint bejelentő ügyfelek
c) hivatali helyiség: Újhartyáni Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme (2367
Újhartyán, Fő u. 21.)
d) hivatali munkaidő: az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott idő
e) hivatali munkaidőn kívüli időpont: az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározott munkarendtől eltérő időpont
f)
Hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
3.§
(1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés létesítésének engedélyezését az
elektronikus rendszer által előállított nyomtatványon kell kérni a bejelentési
szándékkal egy időben, de legalább az anyakönyvi esemény tervezett időpontját
megelőző 30. napig.
(2) A kérelemről a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével –
dönt.

4.§
(1) A hivatalos helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés esetén az 1. sz. mellékletben meghatározott térítési díjakat kell
megfizetni. A térítési díjakat évente felül kell vizsgálni.
(2) Amennyiben a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény,
vagy közeli halállal fenyegető állapot miatt kerül sor, a házasulók mentesülnek a
díjfizetési kötelezettség alól.
(3) Az anyakönyvi események lebonyolítását a Hivatal Anyakönyvvezetője végzi. A
kérelmező a 2. számú melléklet szerinti megállapodásban foglaltak közül kiválasztja
azokat a szolgáltatásokat amelyekre szüksége van.
Záró rendelkezések
5.§
(1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti 9/2011.(05.27.) számú
önkormányzati rendelet.
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Újhartyán, 2017. június 23.

Schulcz József
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon 2017. június 23-án kihirdetésre kerül.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

1. sz. melléklet:
A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai és egyéb családi
események társadalmi megünneplésének szolgáltatási díjai

Szolgáltatások
TEÁOR kód 8411
Hivatali
helyiségen
házasságkötés

Díj:

kívül

történő

15.000.-Ft

Pezsgő szolgáltatás (pezsgőnként)
Gyertya gyújtás, homok vagy gyöngyöntés

1.000.-Ft
1.000.-Ft

Közreműködők díja:
Anyakönyvvezető tiszteletdíja
Szavaló,
önálló
produkciót
tiszteletdíja

előadó

10.000.-Ft
3.000.-Ft

2. sz. melléklet:

Szolgáltatási megállapodás

Amely létrejött egyrészt Újhartyáni Polgármesteri Hivatal, mint szolgáltató, másrészt
Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

szám alatti lakos mint megrendelő között a
……….. év …………………. hó
……….nap….. órakor………………..-ban tartandó házasságkötés ünnepélyes bejegyzésére
az alábbi feltételekkel:
Ajánlat

Ár (forint)

Anyakönyvvezetői
szolgáltatás

10.000

Szavaló tiszteletdíja (1fő)

3.000

Díszgyertya gyújtás, homok
vagy gyöngyöntés
Pezsgő szolgáltatás
(pezsgőnként)

1.000

Terembérleti díj

5.000

Külső helyszínek kiszállási
díja

15.000

1.000

Újhartyán,
……………………………..

anyakönyvvezető
-

………………………………

megrendelő

A házasságkötési eljárás (két tanú jelenlétében, a Hivatal nagytermében) díjtalan.
A külső helyszínek engedélyezéséhez a jegyző külön engedélye szükséges.
Az alapszolgáltatástól eltérő igények esetén a felmerülő többletköltséget a megrendelő köteles megtéríteni.
A térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák

