
A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2022. október 20.

s Csilla

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2022. (X. 20.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény 96. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § Az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §- 
a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
illetékességi területén belül házasulni, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni 
kívánó természetes személyekre terjed ki.”

2. § (1) A Rendelet 2. § 2-4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. hivatali helyiség: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Házasságkötő terme,
3. hivatali munkaidő: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend,
4. többletszolgáltatás:
a) hivatali helyiségben: a hivatali helyiség használata, az anyakönyvvezetö munkaidőn kívüli 
rendelkezésre állása, közreműködés a gyűrühúzásnál, szülököszöntőnél, fogadalomtételnél, 
gyertyagyújtásnál vagy homoköntésnél, gyertya biztosítása, zeneszolgáltatás elektronikus 
hanghordozóról, vers, próza lejátszása elektronikus hanghordozóról, pezsgőfelszolgálás 
maximum nyolc fő részére,
b) külső helyszínen: az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli rendelkezésre állása, 
közreműködés a gyűrühúzásnál, szülököszöntőnél, fogadalomtételnél, gyertyagyújtásnál vagy 
homoköntésnél.”

3. § A Rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért a (3) bekezdésben 
foglalt kivétellel fél órára 75.000 Ft + ÁFA többletszolgáltatási díjat kell fizetni az 
önkormányzat részére.
(2) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény 
lebonyolításáért fél órára 50.000 Ft. + ÁFA, egy órára 75.000 Ft + ÁFA többletszolgáltatási 
díjat kell fizetni a polgármesteri hivatal részére.”
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4. § (1) A Rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről az anyakönywezető köteles 
jegyzőkönyvet felvenni.
(3) A többletszolgáltatásért fizetendő díjat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal számlaszámára banki utalással vagy belföldi postai utalvány útján kell 
megfizetni legkésőbb az anyakönyvi esemény napját megelőző ötödik munkanapig.”

(2) A Rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A többletszolgáltatást igénylő a befizetésről szóló igazolást legkésőbb az anyakönyvi 
eseményt megelőző második napon köteles bemutatni az anyakönyvvezetönek. Az 
anyakönyvvezető az igazolást a (2) bekezdésben foglalt jegyzőkönyvhöz csatolja”

5. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az anyakönyvvezetőt a hivatali helyiségben a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 
esemény lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként bruttó 12.500 Ft mértékű díjazás illeti 
meg.
(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításáért 
anyakönyvi eseményenként bruttó 25.000 Ft mértékű díjazás illeti meg.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését 
követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Budapest, 2022. október 20.

polgármester
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INDOKOLÁS 

a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló
18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 34/2022. (X. 20.) 

önkormányzati rendeletéhez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 42. § 1. pontja szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a 
rendeletalkotás.
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 
anyaköny vvezetö részére fizetendő díj mértékét.
A rendeletalkotás célja az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért 
fizetendő díjak mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) módosítása. A módosítás célja, hogy az anyakönyvi események lebonyolítása során 
és a többletszolgáltatás díjából keletkező bevételek növelésre kerüljenek, valamint az 
anyakönyvvezetők részére a hivatali munkaidőn kívüli és a külső helyszínen az anyakönyvi 
események lebonyolításáért fizetendő díjazás mértéke emelésre kerüljön oly módon, hogy az 
Önkormányzatnak bevétele keletkezzen.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

l. §-hoz
A Rendelet hatályát rögzíti.

2. §-hoz
A többletszolgáltatás igénybevételének helyszínét, időpontját szabályozza és a 
többletszolgáltatások körét pontosítja.

3. §-hoz
A többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékét rögzíti.

4. §-hoz

Az anyakönyvvezető többletszolgáltatással kapcsolatos adminisztrációs feladatait és a díj 
befizetésének módját, határidejét rögzíti.

5. §-hoz

Az anyakönyvvezetők díjazásának mértékét rögzíti.

6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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