ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1 /2015.(01.30.) számú rendelete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és
a családi események szolgáltatási díjairól szóló 9/2011. (05.27.) sz. rendeletének
módosításáról
Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján, illetve „az anyakönyvi eljárásról” szóló 2010. évi I. törvény 18. § (2)(5), 19. § (1)-(1a), 96. § kapott felhatalmazás alapján továbbá a Polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 4. könyv családjog 4:7.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.

1. §
A rendelet 1. §. paragrafusa az alábbiakkal szerint módosul:
A rendelet hatálya Újhartyán Város közigazgatási területén történő házasságkötési, a
bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai és egyéb családi események társadalmi
megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat nyújtókra és az
igénybevevőkre terjed ki
2. §
A rendelet 2. §. paragrafusa az alábbiakkal szerint módosul:
Újhartyáni Polgármesteri Hivatalában az anyakönyvvezető helyiségében (két tanú
jelenlétében) munkaidőben megrendezett házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésére irányuló eseményeket a hivatal térítésmentesen biztosítja
3. §
A rendelet 3. §. paragrafusa az alábbiakkal szerint módosul:
Újhartyán Város területén, nem a hivatalban történő esküvői helyszínt kérelem alapján jelöl
ki, melyről a jegyző külön határozatot hoz.
4. §
A rendelet 4. §. (1) bekezdése az alábbiakkal szerint módosul:
Újhartyáni Polgármesteri Hivatalán kívül, valamint munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az 1. sz. mellékletben meghatározott térítési
díjakat kell megfizetni. A térítési díjakat évente felül kell vizsgálni.

5. §
A rendelet 5. §. paragrafusa az alábbiakkal szerint módosul:

Az események lebonyolítását a hivatal Anyakönyvvezetője végzi. Az esemény kérelmezője
kiválasztja milyen közreműködőket, műsort és technikai feltételeket igényel. Erről a 3.
melléklet szerinti írásos megállapodást ír alá az anyakönyvvezető és a kérelmező. Mindezek
térítési díját a megrendelés napján kapott csekken köteles befizetni.
6. §
Az 1. számú melléklet az alábbiak szerint módosul:
1. sz. melléklet:
A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai és egyéb családi
események társadalmi megünneplésének szolgáltatási díjai

Szolgáltatások
TEÁOR kód 8411

Díj:

Külső helyszínen történő házasságkötés

15.000.-Ft

A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, valamint névadó és egyéb
családi esemény:
Terembérlet
Terembérlet Újhartyáni lakos részére
Pezsgő szolgáltatás (pezsgőnként)
Gyertya gyújtás, homok vagy gyöngyöntés

5.000.-Ft
0.-Ft
1.000.-Ft
1.000.-Ft

Közreműködők díja:
Anyakönyvvezető tiszteletdíja
Szavaló,
önálló
produkciót
tiszteletdíja

előadó

10.000.-Ft
3.000.-Ft

Az alapszolgáltatástól eltérő igények esetén a felmerülő többletköltséget a megrendelő köteles
megtéríteni.
A térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

7. §
A 2. számú melléklet törlésre került.

8. §
A 3. számú melléklet elnevezése 2. számú mellékletre változott és az alábbiak szerint
módosult:

2. sz. melléklet:
Újhartyáni Polgármesteri Hivatal 2367 Újhartyán, Fő u. 21.

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
1.000

Terembérleti díj

5.000

Külső helyszínek kiszállási
díja

15.000

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

9.§.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Újhartyán, 2015. január 30.

Schulcz József
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja:
Újhartyán, 2015. január 30.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

