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A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2011. július 11. 

 

 

 

             Dr. Mészár Erika 

               a jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2011. (VII.11.) önkormányzati rendelete

 

 egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó  

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 12/2011. (II.21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 

törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 

44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak 

mértékéről szóló 12/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a 

következő 4. ponttal egészül ki: 
 

[E rendelet alkalmazásában:] 

 

„4. többletszolgáltatás: az anyakönyvi eseményen az anyakönyvvezető közreműködésén, 

jogszabályban rögzített hivatalos szövegén és eljárás kívüli egyéb szolgáltatás (az 

anyakönyvvezető munkaidőn kívüli rendelkezésre állása, az anyakönyvvezető hivatali 

helyiségen kívüli rendelkezésre állása, házasságkötő terem használati díja, zeneszolgáltatás, 

gyertyagyújtás, szülő köszöntés, versmondás, pezsgőfelszolgálás Hivatal által biztosított 

pezsgővel). 
 

2. § A Rendelet 5. §-át követően a következő címmel és 5/A. §-sal egészül ki: 
 

„Az engedélyezés feltételei 

 

5/A. § (1) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 

17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Atvr.) 15/A. § (3) bekezdésben foglalt 

engedélyezési eljárás illetékmentes kérelemre indul, melyet írásban az anyakönyvvezetőnél 

kell benyújtani. 
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a felek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Atvr. 15/A. § (4) bekezdésében foglaltak 

teljesülnek, 
b) a hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi esemény esetén a hivatali helyiségen kívüli 

helyiség tulajdonosának vagy azzal rendelkezni jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló 

nyilatkozatát vagy a használatról szóló megállapodás egy eredeti példányát. 
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(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell 

lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre és azok lebonyolítását az 

engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.  

(4) Az engedélyezési eljárás során az anyakönyvvezető megvizsgálja a (2) bekezdésben 

foglaltak fennállását.” 

 

3. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) Az Atvr. 15/A. § (7) bekezdésében foglaltak fennállása esetén az anyakönyvvezetőt 

anyakönyvi eseményenként 2.500,- Ft mértékű díjazás illeti meg.” 
 

4. § A Rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában „házasulandók egyik tagja” szövegrész 

helyébe „kérelme esetén, amennyiben az egyik fél” szöveg lép. 
 

5. § Ez a rendelet 2011. július 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően 

bejelentett házassági szándék és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti kérelem alapján 

indult eljárásokban kell alkalmazni. 
 

6. § Hatályát veszti a Rendelet 6. § (2) bekezdése. 

 

 

Budapest, 2011. július …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

   dr. Mészár Erika       dr. Kocsis Máté 

  a jegyzőt helyettesítő aljegyző         polgármester 

 

 

 

 

 

 


