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Danáda-Rimán Edina

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelete
egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

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

I. Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya a házasulni, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó
természetes személyekre teijed ki.
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
2. hivatali helyiség: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata (a
továbbiakban: önkormányzat) által biztosított, az anyakönyvi esemény lebonyolítására
alkalmas hivatali helyiség (1082 Budapest, Baross u. 63-67. fszt. házasságkötő terem),
3. hivatali munkaidő: a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározott munkarendje,
4. többletszolgáltatás: az anyakönyvi eseményen az anyakönyvvezető közreműködésén,
jogszabályban rögzített hivatalos szövegének előadásán és eljárásán kívüli egyéb
szolgáltatás értendő (az anyakönyvvezető munkaidőn kívüli rendelkezésre állása, az
anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli rendelkezésre állása, házasságkötő terem
használati díja, zeneszolgáltatás, gyertyagyújtás, szülő köszöntés, versmondás,
pezsgőfelszolgálás a Polgármesteri Hivatal által biztosított pezsgővel).

II. Az anyakönyvi esemény többletszolgáltatásáért fizetendő díj
3. § (1) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért a (3) bekezdésben
foglalt kivétellel 60.000 Ft + ÁFA díjat kell fizetni az önkormányzat részére.
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(2) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
lebonyolításáért fél órára 30.000 Ft + ÁFA, félóra és egy óra között 60.000 Ft + ÁFA díjat
kell fizetni az önkormányzat részére.
(3) A házasulok, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli
halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben,
továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes.
4. § (1) A 3. § (l)-(2) bekezdésben meghatározott többletszolgáltatásért fizetendő díjak
kedvezményének esetei és a kedvezmény mértéke:
a) 25 % kedvezmény, amennyiben a házasulandók vagy az élettársi kapcsolatot létesíteni
kívánók egyik tagja a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint az anyakönyvi
esemény bejelentésének napján legalább egy éve megszakítás nélkül érvényes VIII. kerületi
lakóhellyel rendelkezik,
b) 50 % kedvezmény, amennyiben a házasulandók vagy az élettársi kapcsolatot létesíteni
kívánók mindkét tagja a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint az anyakönyvi
esemény bejelentésének napján legalább egy éve megszakítás nélkül érvényes VIII. kerületi
lakóhellyel rendelkezik.
(2) Az anyakönyvi esemény miatti többletszolgáltatásért
anyakönyvvezető köteles jegyzőkönyvet felvenni.

fizetendő

díjakról

az

(3) Az anyakönyvi esemény miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjat a Polgármesteri
Hivatal házipénztárába kell befizetni a házasságkötést vagy élettársi kapcsolat létesítését
megelőző 30 napon belül, a befizetési bizonylat egy példányát az anyakönyvvezetőnek át kell
adni, melyet az anyakönyvvezető a (2) bekezdésben foglalt jegyzőkönyvhöz csatol.
5. § (1) A befizetett többletszolgáltatási díj visszafizetését a polgármester abban az esetben
engedélyezheti, amennyiben
a) a házasulandók vagy élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók egyik tagja az anyakönyvi
eseményt megelőzően elhalálozik,
b) a házasulandók vagy élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók egyik tagjánál az anyakönyvi
eseményt megelőzően oly mértékű egészségromlás következik be, mely által az anyakönyvi
esemény megtartása lehetetlenné válik,
c) az anyakönyvi esemény az önkormányzat hibájából hiúsul meg.
(2) A befizetett többletszolgáltatási díj 50 %-ának visszafizetését a polgármester
engedélyezheti, ha a házasulok vagy az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók az anyakönyvi
esemény időpontja előtt elállnak szándékuktól, és azt legkésőbb három nappal az esemény
előtt bejelentik.
6. § A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény esetén az anyakönyvvezetőt
anyakönyvi eseményenként bruttó 2.500,-Ft mértékű díjazás illeti meg.
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III. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet 2018. augusztus 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést
követően a házassági vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése
alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
8. § Hatályát veszti az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért
fizetendő díjak mértékéről szóló 12/2011. (11.21.) önkormányzati rendelet.

Budapest, 2018. július

Danada-Rimán Edina
jegyző^
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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 önkormányzati
rendelet magasabb szintű jogszabályokkal való összhangjának megteremtése.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
A rendelet személyi hatályát jelöli meg.
2. §-hoz
Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.
3. §-hoz
Az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen
lebonyolításának részletes szabályait tartalmazza.

és

hivatali

munkaidőn

túli

4. §-hoz
Meghatározza azokat az eseteket, amelyeknél a többletszolgáltatási díjakból kedvezmény
adható és a kedvezmény mértékét.
5. §-hoz
A befizetett többletszolgáltatási díjak visszatérítésének egyes eseteiről rendelkezik.
6. §-hoz
A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményhez kötötten az anyakönyvvezető díjazását
állapítja meg.
7. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
8. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
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