A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2021. január 29.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyz ő
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak
mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva,
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (At.) 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet
alkotja:

1. § Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az
egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről
szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § 4. pontja
helyébe az alábbi 4. pont lép:
„4. többletszolgáltatás:
a) hivatali helyiségben: az anyakönyvi eseményen az anyakönyvvezető munkaidőn
kívüli rendelkezésre állása, a házasságkötő terem használati díja, szülőköszöntő,
fogadalomtétel, gyertyagyújtás, homoköntés (a felek által biztosított kellékekkel),
gyűrűhúzás (a felek által biztosított gyűrűvel), zeneszolgáltatás, pezsgőfelszolgálás
(a felek és a tanúk részére a Polgármesteri Hivatal által biztosított pezsgővel),
b) külső helyszínen: az anyakönyvi eseményen az anyakönyvvezető munkaidőn kívüliés hivatali helyiségen kívüli rendelkezésre állása, szülőköszöntő, fogadalomtétel,
gyertyagyújtás (a felek által biztosított gyertyával), homoköntés (a felek által
biztosított kellékekkel), gyűrűhúzás (a felek által biztosított gyűrűvel).”
2. § A Rendelet 4. § (3) bekezdésében a „házipénztárába kell befizetni” szövegrésze helyébe
a „számlaszámára banki utalással vagy belföldi postai utalvány útján kell megfizetni”
szövegrész lép.
3. § (1) A Rendelet 6. §-ában a „hivatali helyiségen kívüli” szövegrész kiegészül a „hivatali
helyiségen és/vagy a hivatali munkaidőn kívüli” szövegrésszel.
(2) A Rendelet 6. §-ában a bruttó „2.500,-Ft” szövegrész helyébe a bruttó „6.500,-Ft” szövegrész
lép.
4. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Budapest, 2021. január 29.
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző


Pikó András
polgármester

RENDELKEZÉSEI BEÉPÍTVE A 18/2018.(VII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBE.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a felhatalmazza a települési önkormányzatot,
hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait és a
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére,
valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. A rendeletalkotás célja az
anyakönyvvezetők részére a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események lebonyolításáért
fizetendő díjazás mértékének emelése anélkül, hogy ez az Önkormányzat részéről
többletfinanszírozást igényelne.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1.* A többletszolgáltatások fogalmát és körét rögzíti.
2. * A házi pénztár tehermentesítése érdekében a többletszolgáltatási díj házi pénztári befizetését banki
átutalással illetve belföldi postai utalvánnyal váltja ki.
3.§ Az esemény helyszínét pontosítja és az anyakönyvvezetők díjazását rögzí

