
 

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 

18/2015.(V.14.) sz. önkormányzati rendelete 
 

A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen 
kívüli, valamint a hivatali munkaid n kívül történ  engedélyezésének szabályairól, 

valamint az azokért fizetend  díj mértékér l szóló 
17/2011.(VI.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
   

Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény 96. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a házasságkötés és a bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaid n 
kívül történ  engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetend  díj mértékér l 
szóló 17/2011.(VI.30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1.§. 
 

Az Ör. 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

1. számú melléklet 
 
 

Megrendel  lap az anyakönyvi eseménynél történ  szolgáltatásokhoz: 
 
 
Szolgáltatásaink (Az igényelt szolgáltatás aláhúzandó): 
 
 
Gy húzáskor beszéd, gyertyagyújtáskor beszéd, szül  köszönt , gépi zeneszolgáltatás: 
ingyenes.           
 
Díjaink:  
 
Amennyiben a házasulandó vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítend  felek: 

- hivatali munkaid n kívüli id pontban, hivatali helyszínen kívánnak házasságot vagy 
bejegyzett élettársi kapcsolatot kötni, akkor 20.000-Ft díjat,  

- hivatali munkaid n kívüli id pontban, küls  helyszínen kívánnak házasságot vagy 
bejegyzett élettársi kapcsolatot kötni, akkor 28.000-Ft díjat  

- hivatali munkaid ben, küls  helyszínen kívánnak házasságot vagy bejegyzett 
élettársi kapcsolatot kötni, akkor 18.000-Ft díjat 
kötelesek megfizetni a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal részére. 

 
A díjak az Áfa-t tartalmazzák. 
 



 
 
      Összesen: ………………….. Ft 
 
 
 
Kelt: …………, ……év …..hó ….nap 
 
 
 
 
……………………….  ……………………..  ………………………….. 
 legény         menyasszony          anyakönyvvezet  
 
 
 
 

legény és menyasszony lakcíme:  
 
 
…………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………. 
 

2.§ 
 

Az Ör. 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

2. számú melléklet 
 
 

1.) Névadás rendezési díjai 
 
a.) Rendezési díj hivatali id ben, hivatali helyszín esetén: 10.000.- Ft 

- gépzenei összeállítás      
- ünnepi beszéd 
- emléklap 
- asztaldísz 

 
b.) Rendezési díj hivatali id ben vagy hivatali id n kívül, küls  helyszín esetén: 

15.000.- Ft 
- gépzenei összeállítás      
- ünnepi beszéd 
- emléklap 
- asztaldísz 

 
 c.)   Rendezési díj hivatali id n kívül, hivatali helyszín esetén: 15.000-Ft 

- gépzenei összeállítás      
- ünnepi beszéd 



- emléklap 
- asztaldísz 

 
 

2.) Házassági évforduló rendezési díjai 
 

a.) Rendezési díj hivatali id ben, hivatali helyszín esetén: 10.000.- Ft 
- gépzenei összeállítás      
- ünnepi beszéd 
- emléklap 
- asztaldísz 

 
b.) Rendezési díj hivatali id ben vagy hivatali id n kívül, küls  helyszín esetén: 
15.000.- Ft 

- gépzenei összeállítás      
- ünnepi beszéd 
- emléklap 
- asztaldísz 

 
  c.)   Rendezési díj hivatali id n kívül, hivatali helyszín esetén: 15.000-Ft 

- gépzenei összeállítás      
- ünnepi beszéd 
- emléklap 
- asztaldísz 

 
 

3.§ 
 

Záró rendelkezés 
 

(1)Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2)A Képvisel -testület felhatalmazza a jegyz t a rendelet egységes szerkezetbe foglalására. 
(3)A rendelet kihirdetésér l a jegyz  gondoskodik. 

         

Fenti rendeletet a Képvisel -testület a 2015.05.07-i képvisel -testületi ülésén tárgyalta és fogadta el. 

 
 

 Baksai Endre Tamás     Dr. Markovics Boglárka 
   polgármester       jegyz  

 
Kihirdetve:  
Harkány, 2015. május 14. 
 
        Dr. Markovics Boglárka 
         jegyz  


