BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésére
a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő
szolgáltatásokról szóló rendelet megalkotására

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztésért felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a képviselő
testület ülésére benyújtom:

Hajba Norina
ügyfélszolgálati irodavezető

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Váradiné Naszály! Máf^a
polgármester

Ö°/gárrtiÖ

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés megalkotta az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényt (a
továbbiakban: Anyt.) annak érdekében, hogy az anyakönyvi eljárásban érvényre juttassa
a szolgáltató közigazgatás követelményét, illetve az anyakönyvi rendszer egyszerűbb és
átláthatóbb működése érdekében létrehozta az elektronikus anyakönyvet az állami
alapnyilvántartás hatékony és korszerű működésének elősegítése céljából.
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és névviselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezése indokolta Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete számára az anyakönyvi szolgáltatásokról szóló
8/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet, majd ezt követően Budapest Főváros
Kormányhivatalának az anyakönyvi rendeletek felülvizsgálatára vonatkozó javaslata
alapján a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet megalkotását.

Az Anyt. 96. §-a alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben
határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,
illetve rendeletben állapíthassa meg 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.
Az alábbi összefoglalók szemléltetik, hogy a Budapest I. kerület közigazgatási területén
történő anyakönyvi események, illetve az anyakönyvvezető rendelkezésre állásának díja
a belvárosi, illetve a környező kerületekhez képest kerületünkben alacsony volt.
Anyakönvvvezetó' díjazása
Hivatali helyiség
Külső helyszín

Hivatali helyiségen
kívüli helyszín

Hivatali helyiség

70 000 Ft + áfa

kisterem:
15 000 Ft + áfa
nagyterem:
20 000 Ft + áfa

bruttó: 9 000 Ft

bruttó: 18 000 Ft

78 740 Ft + áfa

15 748 Ft + áfa

bruttó: 7 500 Ft

bruttó: 20 000 Ft

80 000 Ft + áfa

11 811 Ft + áfa
19 685 Ft + áfa

bruttó: 5 000 Ft

bruttó: 20 000 Ft

60 000 Ft + áfa

15 000 Ft + áfa

bruttó: 5 000 Ft

bruttó: 20 000 Ft

XII.
kerület

47 244 Ft + áfa

Barabás Villa
péntek: 31 496 + áfa
szombat: 39 370 + áfa

bruttó: 6 000 Ft

bruttó: 15 000 Ft

XIV.
kerület

70 000 Ft + áfa

bruttó: 8 000 Ft

bruttó: 15 000 Ft

Kerület
II.
kerület
m.
kerület
V.
kerület
VI.
kerület

A következő táblázat szemlélteti a korábbi díjakból befolyt összegeket, összevetve a
megalkotásra javasolt rendelet alapján várható díjakkal, hasonló esküvői
rendezvényszámok mellett.

helyszín
kisterem
nagyterem
külső helyszín
aula
iroda

eddigi díj
12 500 Ft +
áfa
37 500 Ft +
áfa
55 000 Ft +
áfa
70 500 Ft +
áfa

lebonyolított
rendezvények
száma

befolyt
összeg

408 db

6 477 000 Ft

64 db

3 048 000 Ft

46 db

3 213 100 Ft

7 db

626 745 Ft

új díjak
15 000 Ft +
áfa
40 000 Ft +
áfa
80 000 Ft +
áfa
75 000 Ft +
áfa

várható
bevétel
7 772 400 Ft
3 251 200 Ft
4 673 600 Ft
666 750 Ft

ingyenes

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a házasságkötések száma hozzávetőlegesen 60-70
eseménnyel növekszik évente, így Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ebből
származó bevételei is jelentős növekedést mutathatnának az elkövetkezendő években.

Természetesen az ingyenes házasságkötés lehetőségét, hivatali munkaidőben, hivatali
helyiségben továbbra is biztosítjuk a házasulandók számára, ezzel is elősegítve a
családalapítást.
Az évek múlása és a különböző kerületekben történő házasságkötések díjához való
felzárkózás indokolttá tette Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testülete számára egy gazdaságosabb helyi önkormányzati rendelet megalkotását, a
korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
tárgyalja meg, és a csatolt rendelettervezetet fogadja el.
2. Döntési javaslat

Rendeletalkotási javaslat:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés
1. melléklete szerint megalkotja a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésével összefüggő szolgáltatásokról szóló .../2020. (...)
önkormányzati rendeletet.
A rendelet tervezett kihirdetése: 2020. június 26.

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

1. melléklet:
2. melléklet:
3. melléklet:

rendelettervezet
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 17. §-a alapján
indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.
§-a alapján

1. melléklet
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő
szolgáltatásokról

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

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:
1. hivatali helyiség: a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által hivatali munkaidőben
a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének (a továbbiakban együtt:
házasságkötés) lebonyolítására alkalmas, térítésmentesen biztosított, a 1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1. szám alatti Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
anyakönyvi irodája, a hivatali munkaidőn kívül díjkötelesen biztosított, házasságkötés
lebonyolítására alkalmas házasságkötő termek a 1014 Budapest, Úri utca 58. szám alatti
épületben (kis és nagy terem), továbbá a 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. szám alatti
Polgármesteri Hivatal aulája,
2. külső helyszín: hivatali helyiségen kívüli olyan helyiség, egyéb helyszín, mely alkalmas a
házasságkötés lebonyolítására,
3. többletszolgáltatás: hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések
lebonyolítása, kivéve, ha a házasulók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő felek
valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget, és ez indokolja a hivatali helyiségen, hivatali
munkaidőn kívüli házasságkötés megtartását.

2. A házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli
engedélyezésének szabályai

2. § (1) A házasságkötést a hatályos jogszabályok alapján úgy kell megszervezni, hogy azok
lebonyolítása emelje a házasságkötés színvonalát, kifejezze a házasság és a bejegyzett élettársi
kapcsolat intézményének a méltóságát. Ennek érdekében a házasságkötéseken résztvevő
anyakönyvvezető úgy köteles eljárni, hogy munkájával, hozzáállásával elősegítse a fentiek
megvalósulását.
(2) Házasságkötés hivatali munkaidőn kívül pénteki napokon 14:00 órától 19:00 óráig, szombati
napokon 10:00 órától 19:00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.
(3) A külső helyszínen, a házasságkötésen való közreműködést az anyakönyvvezető akkor
vállalhatja, ha annak időpontja nem ütközik a hivatali helyiségben előjegyzett és felvett
házasságkötések időpontjával.

3. A hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértéke

3. § (1) Amennyiben a házasulók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő felek (a
továbbiakban együtt: felek) valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget, és ez indokolja a
hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést, a lebonyolítás nem minősül
többletszolgáltatásnak.
(2) A hivatali helyiség hivatali munkaidőn kívüli használatáért többletszolgáltatási díjat kell
fizetni. Többletszolgáltatási díjként
a) a házasságkötésnek a 1014 Budapest, Úri utca 58. szám alatti épület nagy termében történő
lebonyolításáért 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint + ÁFA alkalmankénti díjat,
b) a házasságkötésnek a 1014 Budapest, Úri utca 58. szám alatti épület kis termében történő
lebonyolításáért 15 000 Ft, azaz tizenötzer forint + ÁFA alkalmankénti díjat,
c) a házasságkötésnek a 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. szám alatti Budapest Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal aulájában történő lebonyolításáért 75 000 Ft, azaz hetvenötezer
forint + ÁFA óránkénti díjat
kell fizetni a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat részére.
(3) A házasságkötésnek külső helyszínen történő lebonyolításáért 80 000 Ft, azaz nyolcvanezer
forint + ÁFA alkalmankénti díjat kell fizetni a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
részére.
(4) A többletszolgáltatás ellentételezési díja tartalmazza a házasságkötés lebonyolításához
szükséges eszközök és a közreműködő anyakönyvvezető rendelkezésre állási díját.

4. A díjfizetés szabályai

4. § (1) A többletszolgáltatási díjat a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
számlájára kell megfizetni az erre biztosított készpénz-átutalási megbízáson, postai úton vagy
banki átutalással legkésőbb a házasságkötést megelőző 10. napon.
(2) A házasságkötés lebonyolításáért befizetett díjat a felek akkor igényelhetik vissza, ha
a) a házasságkötést annak megtartását megelőzően, legkésőbb a házasságkötést megelőző 8.
napon indokolással ellátott nyilatkozatukkal írásban lemondják, vagy ha
b) a házasságkötés megtartását a feleknek fel nem róható okból, az azt igazoló okirat
csatolásával, a jegyző írásban mondja le.

5. Az anyakönyvvezetőt illető díjazás

5. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben
meghatározott szabadidő vagy helyette házasságkötésenként bruttó 9 000 Ft, azaz kilencezer
forint díjazás illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben meghatározott szabadidő vagy helyette házasságkötésenként bruttó 19 000 Ft, azaz
tizenkilencezer forint díjazás illeti meg.

6. Záró rendelkezések

6 . § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
7. § Hatályát veszti a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az
anyakönyvi szolgáltatásokról szóló 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete.

Budapest, 2020. június

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

2. melléklet
Hatásvizsgálat
A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Az elmúlt évek tapasztalatai
alapján a kerületben a házasságkötések száma hozzávetőlegesen 60-70 eseménnyel
növekszik évente, így a költségvetési bevételek emelkedést mutathatnak az
elkövetkezendő években. A házasságkötések számának növekedése indokolttá tette
továbbá a hivatali munkaidőn kívüli, házasságkötésre rendelkezésre álló idő
meghosszabbítását, pénteki napokon 15:00 és 18:00 helyett 14:00 és 19:00, szombati
napokon 12:00 és 19:00 helyett 10:00 és 19:00 időtartamra. Az anyakönyvvezetőket
érintő díjazás emelkedése az anyakönyvvezetők anyagi megbecsülését segíti elő.
A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendeletnek környezeti és
egészségi következménye nincs.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet hatályba lépésével az
adminisztratív terhek növekedése nem jelentős.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A
rendelet megalkotására a felhatalmazó jogszabálynak, az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvénynek történő megfelelés érdekében volt szükség.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

3. melléklet
Általános indokolás
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kerületben a házasságkötések száma
hozzávetőlegesen 60-70 eseménnyel növekszik évente, így a költségvetési bevételek
emelkedést mutathatnak az elkövetkezendő években. A házasságkötések számának
növekedése indokolttá tette továbbá a hivatali munkaidőn kívüli, házasságkötésre
rendelkezésre álló idő meghosszabbítását, pénteki napokon 15:00 és 18:00 helyett 14:00
és 19:00, szombati napokon 12:00 és 19:00 helyett 10:00 és 19:00 közötti időtartamra.
Az anyakönyvvezetőket érintő díjazás emelkedése az anyakönyvvezetők anyagi
megbecsülését segíti elő.
Az évek múlása és a különböző kerületekben történő házasságkötések díjához való
felzárkózás indokolttá tette Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő testülete számára egy gazdaságosabb helyi önkormányzati rendelet megalkotását, a
korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg.
Részletes indokolás
Indokolás a z 1. §-hoz: Értelmező rendelkezéseket tartalmaz az anyakönyvi eljárásról
szóló 2010. évi I. törvény rendelkezéseivel összhangban.
Indokolás a 2. §-hoz: A házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn
kívüli engedélyezésének szabályait tartalmazza. Változás a korábbi rendelethez képest,
hogy a hivatali munkaidőn kívüli, házasságkötésre rendelkezésre álló idő pénteki
napokon 15:00 és 18:00 helyett 14:00 és 19:00, szombati napokon 12:00 és 19:00 helyett
10:00 és 19:00 közötti időtartam.
Indokolás a 3. §-hoz: A hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékét tartalmazza az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben kapott felhatalmazás alapján.
Indokolás a 4. §-hoz: A díjfizetés szabályai t tartalmazza.
Indokolás az 5. §-hoz: Az anyakönyvvezetőt illető díjazás szabályait tartalmazza.
Indokolás a 6. § - hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.
Indokolás a 7. §-hoz: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő testületének az anyakönyvi szolgáltatásokról szóló 2/2018. (II. 22.) önkormányzati
rendelete hatályon kívül helyezését mondja ki.

