NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…………/2017. (VII…) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Nagykáta Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi
I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§ A rendelet hatálya Nagykáta város közigazgatási területén történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat (a továbbiakban: anyakönyvi esemény) létesítése kapcsán az e
rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybevevőkre terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
a.) anyakönyvi esemény: házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
b.) hivatali helyiség: Nagykáta Város Önkormányzata által biztosított, az anyakönyvi
esemény lebonyolítására alkalmas házasságkötő terem (2760 Nagykáta, Dózsa György út
2.)
c.) hivatali munkaidő: Nagykátai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott munkarend.
d.) hivatali munkaidőn kívüli időpont: a Nagykátai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározott munkarendtől eltérő időpont.
A házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
szolgáltatási díjai és lebonyolítása
3. § Hivatali munkaidőben az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség
és az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése térítésmentes.
Díjfizetési kötelezettség
4. § (1) Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményekért a
felek az e rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatalos
helyiségen kívüli házasságkötésre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére rendkívüli
körülmény miatt kerül sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen
valamelyik
házasuló
közeli
halállal
fenyegető
egészségi
állapota,
mozgáskorlátozottsága. E körülmény fennállását kérelmükben a felek igazolni
kötelesek.
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A szolgáltatási díjak
5. § (1) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény létesítése esetén a fizetendő díjat az
1. melléklet tartalmazza.
(2) Az anyakönyvi események lebonyolítása a hivatali helyiségben, munkaidőben,
térítésmentes.
(3) A házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli
halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben,
továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályai
6. § (1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény csak arra méltó, ünnepélyes és méltó
körülmények között, külső zavaró körülmények kizárhatósága esetén történhet. Hivatali
helyiségen kívül - közterület kivételével - egyedi elbírálás alapján előzetes helyszíni
szemlét követően a jegyző engedélyezheti anyakönyvi esemény lefolytatását.
(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megünneplése akkor engedélyezhető, ha
a felek a törvényi feltételek teljesítésén túl igazolják a rendelet 1. mellékletében
meghatározott díj befizetését.
(3) Anyakönyvi eseményt - a közeli halállal fenyegető állapot kivételével - az anyakönyvi
eljárásról szóló törvényben meghatározott napok kivételével lehet tartani.
(4) Vendéglátóhelyen egyedi elbírálás alapján, megfelelő körülmények (vendégtértől
elkülönülő helyszín, megfelelő bútorzat, kellő világítás) biztosítása esetén a jegyző
engedélyezheti anyakönyvi esemény lefolytatását.
(5) Az anyakönyvi alapiratok helyszínre történő biztonságos szállításáért és épségéért az
anyakönyvvezető felelősséggel tartozik.
(6) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény létesítésének engedélyezését az
anyakönyvi esemény tervezett időpontját megelőző 15. napig lehet kérni.
(7) A kérelemről a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével – dönt.

A szolgáltatási díjak befizetésének és elszámolásának rendje
7. § (1) Az anyakönyvi eseményekre vonatkozó szolgáltatások díját legkésőbb az eseményt
megelőző napig kell a Nagykátai Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára
vagy a Nagykátai Polgármesteri Hivatal házipénztárába ügyfélfogadási időben befizetni.
(2) A szolgáltatás igénybevevői az 1. mellékletben megállapított díj teljes összegének a
visszatérítésére jogosultak, amennyiben az anyakönyvi eseményre vonatkozó bejelentésüket
annak tervezett időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal korábban, írásban
visszavonják.
(3) Amennyiben a szolgáltatás igénybevevői az anyakönyvi eseményre vonatkozó
bejelentésüket a (2) bekezdésben meghatározott időpontot követően, vagy egyáltalán nem
vonják vissza és az anyakönyvi eseményre nem kerül sor, a szolgáltatás igénybevevői a díj
visszatérítésére nem jogosultak.

Anyakönyvvezetői díj
8. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvényben meghatározott szabadidő vagy az alábbi díjazás illeti meg:
a) 1 szertartás/nap esetén bruttó: 10.000 Ft
b) 1 napon történő több szertartás esetén az első szertartás díja bruttó 10.000 Ft, a további
szertartás díja bruttó 8.000 Ft/szertartás
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg havonta utólag kerül elszámolásra és
kifizetésre.

9. Záró rendelkezések
9. § (1) A rendelet 2017. augusztus elsején lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és
díjairól szóló 7/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet.

N a g y k á t a, 2017. július ...

Karsainé Magyar Ildikó
jegyző

Dorner Gábor
polgármester

1. melléklet a…/2017. (VII…..) önkormányzati rendelethez
Szolgáltatási díj:
1) Amennyiben a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történik az anyakönyvi
esemény, az ügyfél által fizetendő díj: 10.000 Forint.
2) Amennyiben a hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény
önkormányzati intézményi helyiségben történik, az ügyfél által fizetendő díj: 20.000 Forint.
3) Amennyiben a hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény egyéb
helyiségben történik, az ügyfél által fizetendő díj: 35.000 Forint.

A fenti összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

