HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2017. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE
AZ ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEKRŐL ÉS
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAKRÓL

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi eseményekről és szolgáltatási díjakról
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. törvény (továbbiakban Atv.) 96.§-ban kapott felhatalmazás alapján az anyakönyvi
eseményekről és azok szolgáltatási díjáról a következőket rendeli el:
I. Anyakönyvi események lebonyolítása és szolgáltatási díjai
Alapszolgáltatás
1.§
(1) Anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, névadó
ünnepség, házassági évforduló ünneplése, polgári búcsúztató.
(2) A hivatali munkaidőn belül ingyenes az alapszolgáltatás, ha az anyakönyvvezető közreműködése
munkaidőben, a hivatalos helyiségben történik és a jogszabályban rögzített hivatalos szöveget és
eljárást, valamint az emléklap átadását foglalja magában.
(3) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége:
a) Polgármesteri Hivatal 3014 Hort, Szabadság tér 40. – Tanácskozó terem
b) Kulturális Centrum 3014 Hort, Szabadság tér 23 – Díszterem
(4) Hivatali munkaidő: Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
munkarendje.
(5) Anyakönyvi eseményt az Atv-ben meghatározott munkaszüneti napokon nem lehet tartani.
Hivatali helyiségen kívüli és munkaidőn túli házasságkötés
2.§.
(1) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségén kívüli, valamint munkaidőn kívül történő anyakönyvi
eseményeket az anyakönyvvezető térítési díj ellenében vállalhatja.
(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívül történő közreműködését a település Jegyzőjétől
írásban, a kérelem indokolásával kell kérni.
(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény csak akkor engedélyezhető, ha az
anyakönyvvezető meggyőződött arról, hogy az arra méltó, ünnepélyes helyszínen és körülmények
között történik, valamint az anyakönyvi iratok védelme biztosított.
A házasságkötés szolgáltatási díjai
3.§.
(1) Az alapszolgáltatás díjmentes.

(2) A házasság és bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén 20.000,- Ft
összegű díjat kell fizetni.
(3) A hivatali helyiségen kívül megtartandó események szolgáltatási díja nem tartalmaz hangosítást,
zeneszolgáltatást, eszköz használatot. A szükséges szolgáltatás és egyéb eszközök biztosítása –
anyakönyv aláírásához megfelelő asztal, pezsgőfogyasztás kellékei, szükség szerint székek, az
anyakönyvvezető és kisegítő szállítása – az igénylő feladata.
(4) Az anyakönyvi esemény az anyakönyvvezető hivatali helyiségében, munkaidőn kívül történő kötése
esetén a
a) Polgármesteri Hivatalban történő eljárásért: 13.000,- Ft
b) Kulturális Centrumban történő eljárásért: 20.000,-Ft
díjat kell fizetni.
(5) A szolgáltatási díjat legkésőbb a családi eseményt megelőző 5 munkanappal az önkormányzat
költségvetési számlájára vagy a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni.
(6) Az Önkormányzat dolgozói és gyermekeik részére a szolgáltatás ingyenes.
A házasságkötés lebonyolításáért járó díjazás
4. §.
Ha a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményben résztvevő anyakönyvvezető a
közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott
szabadidő kiadását nem kérte, úgy a díjbevételből bruttó 10.000,- Ft díjazás illeti meg őt.
II. Záró rendelkezések

2.§
(1) Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit hatálybalépése napjától kell
alkalmazni.
(2) Hatályát veszti az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló7/2011. (II.14.) önkormányzati
rendelet.
Hort, 2017. április 26.

Kerek Oszkár sk.
polgármester

Laczikné dr. Barati Katalin sk.
jegyző

Záradék:
Ezen rendelet kihirdetve: 2017. április 26.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

