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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
 
Tárgy:  Javaslat a házasságkötéssel, a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésével és a névadó ünnepséggel kapcsolatos díjakról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét 
képező rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, 
szíveskedjen elfogadni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük 
a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 
 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A Képviselő-testület 2011-ben már alkotott rendeletet a házasságkötéssel és a 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos díjakról. Az időközben 
megváltozott jogszabályi környezet és az alkalmazás során szerzett gyakorlati 
tapasztalatok indokolttá tették  a rendelet felülvizsgálatát. A szabályozás követi azt 
a korábbi  elvet, hogy az újpestiek számára minden díjtétel tekintetében jelentős 
mértékű kedvezményt adjunk. A díjtételek a nem újpestiek számára kisebb 
mértékben emelkednek ugyan, de az újpestiek számára lényegében változatlanok 
maradnak. Fontos követelmény, hogy az újpestieknek az új házasságkötő teremben 
történő házasságkötés esetében a hivatali munkaidőn kívül sem kell fizetniük.  

A névadó ás a házassági évforduló ünnepségek megtartását jogszabály nem írja 
elő, ezek iránt viszonylag kisebb érdeklődés mutatkozik. Mivel ezek 
önkormányzatunk számára többletfeladatot és többletköltséget jelentenek, így 
indokolt ezeket is bevenni a díjfizetési kötelezettség hatálya alá. Természetesen az 
újpestiek itt is kedvezményben részesülnek. 

A Polgármesteri Hivatal jelenlegi Házasságkötő Termének funkciója az utóbbi 
időben jelentősen kibővült, az számos más rendezvénynek is helyet biztosít. A 
helyiség funkciója ma már inkább rendezvényterem jellegű. Erre figyelemmel 
indokolt a Polgármesteri Hivatal István út 15. szám alatti épületében egy új 
házasságkötő terem kijelölése. Ugyanakkor továbbra is lehetőség lesz arra, hogy a 
rendeletben foglaltak szerint a Városházán is lehessen szertartásokat tartani. 

 
b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  

A szabályozásnak érdemi környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
 
c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozás az adminisztratív terheket érdemben nem növeli. 
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d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A rendelet-alkotást a részben megváltozott jogszabályi környezet és a korábbi 
rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok indokolják. 
 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek 
rendelkezésre állnak, az alkalmazás jelentősebb többletköltséggel nem jár. 
 
 
 
 
Újpest, 2015. október 8. 
 
 
 
 
 
        Dr. Tahon Róbert 
 
 
 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a házasságkötéssel, a bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésével és a névadó ünnepséggel kapcsolatos díjakról szóló rendelet-
tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének …./2015. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 
 
Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal Budapest, IV. 
ker. István út 15. szám alatti épületében házasságkötésre (bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésére) alkalmas hivatali helyiséget (Házasságkötő Terem) jelöljön 
ki. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 



 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * tahonr@ujpest.hu 

3

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

.../2015. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
a házasságkötéssel, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével és a 

névadó ünnepséggel kapcsolatos díjakról 
 

(T E R V E Z E T) 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az 
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás, 
valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
E rendelet hatálya kiterjed: 
   a) a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére, 
   b) a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője (a továbbiakban: 

anyakönyvvezető) közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló 
ünnepségekre. 

 
2. § 

 
E rendelet alkalmazásában: 
   a) hivatali helyiség: a Polgármesteri Hivatal Budapest, IV. Ker. István út 15. 

szám alatti épületében lévő Házasságkötő Terme és a Polgármesteri 
Hivatalnak az anyakönyvvezetők hivatali munkavégzését szolgáló más 
helyiségei, ide nem értve a b) és c) pontokban foglaltakat, 

   b) Polgármesteri Hivatal Díszterme: au Újpesti Városháza (Budapest, IV. ker. 
István út 14.) II. emeleti Díszterme (ülésterem), 

   c) Polgármesteri Hivatal Központi Rendezvényterme: az Újpesti Városháza 
(Budapest, IV. ker. István út 14.)  I. emelet 31. számú helyisége. 

 
3. § 

 
(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kell fizetni az Önkormányzat részére. 
 (2) Az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági 
évforduló ünnepség esetén díjat kell fizetni az Önkormányzat részére. 
 

4. § 
 
A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése esetén – függetlenül annak időpontjától - a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként, 
   a) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Díszterme, úgy 

200.000,- forint mértékű, 
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   b) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Központi 
Rendezvényterme, úgy 20.000,- forint mértékű, 

   c) az a) és b) pontokban nem említett bármely más helyszín esetében 50.000,- 
forint mértékű  

díjat kell fizetni az Önkormányzat részére. 
 

5. § 
 

A hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként az Önkormányzat részére 20.000,- forint mértékű díjat kell 
fizetni. 
 

6. § 
 
Az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló 
ünnepség esetén – függetlenül annak időpontjától - 
   a) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Díszterme, úgy 

200.000,- forint mértékű, 
   b) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Központi 

Rendezvényterme, úgy 20.000,- forint mértékű, 
   c) amennyiben annak helyszíne hivatali helyiség, úgy 20.000,- forint mértékű, 
   d) amennyiben annak helyszíne a hivatali helyiségen kívül van – ide nem értve 

az a) és b) pont szerinti helyszíneket -, úgy 50.000,- forint mértékű, 
díjat kell fizetni az Önkormányzat részére. 
 

7. § 
 
Amennyiben a házasulók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánok 
legalább egyike a házasságkötési szándék (bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
iránti szándék) bejelentését megelőzően legalább hat hónapja bejelentett 
lakóhellyel rendelkezik Újpest közigazgatási területén, úgy a 4-5. §-okban 
foglaltaktól eltérően  
   a) a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítése esetén – függetlenül annak időpontjától - a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként, 
aa) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Díszterme, úgy 
190.000,- forint mértékű, 
ab) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Központi 
Rendezvényterme, úgy 1.000,- forint mértékű, 
ac) az aa) és ab) pontokban nem említett bármely más helyszín esetében 
25.000,- forint mértékű  
díjat kell fizetni az Önkormányzat részére, 

   b) a hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén nem kell díjat fizetni. 

 
8. § 

 
Az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló 
ünnepség esetén, amennyiben a szülők vagy a házastársak legalább egyike a 
rendezvény megtartására irányuló szándék bejelentését megelőzően legalább hat 
hónapja bejelentett lakóhellyel rendelkezik Újpest közigazgatási területén, úgy a 6. 
§-ban foglaltaktól eltérően - függetlenül annak időpontjától -, 
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   a) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Díszterme, úgy 
190.000,- forint mértékű, 

   b) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Központi 
Rendezvényterme, úgy 10.000,- forint mértékű, 

   c) amennyiben annak helyszíne a hivatali helyiség, úgy 10.000,- forint mértékű, 
   d) amennyiben annak helyszíne a hivatali helyiségen kívül van – ide nem értve 

az a) és b) pont szerinti helyszíneket -, úgy 25.000,- forint mértékű, 
díjat kell fizetni az Önkormányzat részére. 
 

9. § 
 
Amennyiben a házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat megkötésére, 
létesítésére a házasulók (bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók) 
valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt egészségügyi 
vagy szociális intézményben, illetve az érintettek lakóhelyén soron kívül kerül sor, 
úgy az e rendelet szerinti díjat nem kell megfizetni. 

 
10. § 

 
A Polgármesteri Hivatal Dísztermének és Központi Rendezvénytermének 
házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére, valamint névadó- és 
házassági évforduló ünnepségre történő igénybe vételének engedélyezéséről – a 
tulajdonos jogkörében eljárva – a polgármester dönt. 

 
11. § 

 
(1) A házasság megkötésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésének hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, 
valamint az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági 
évforduló ünnepség engedélyezéséről – a jogszabályok keretei között – a jegyző 
dönt. 

(2) Amennyiben a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, 
valamint az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági 
évforduló ünnepség megtartása e rendelet alapján díjfizetési kötelezettség alá esik, 
úgy annak megfizetésére a szándék bejelentésével egyidejűleg kötelezettséget kell 
vállalni. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a díjat a házasságkötés, a 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, valamint a névadó- és házassági évforduló 
ünnepség időpontját megelőzően be kell fizetni és annak tényét az 
anyakönyvvezető felé igazolni kell. 
 

12. § 
 

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett – a 
(2) bekezdésben meghatározott eset kivételével -  házasságkötésenként 
(bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésenként) 5.000,- forint  mértékű díjazás illeti 
meg. 

(2) A hivatali helyiségen kívül – ide nem értve a Polgármesteri Hivatal 
Dísztermét és Központi Rendezvénytermét - történő házasságkötésben és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt, 
amennyiben arra a hivatali munkaidőn kívül kerül sor,  házasságkötésenként 
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(bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésenként) – az (1) bekezdés megfelelő 
alkalmazásával - 10.000,- forint  mértékű díjazás illeti meg. 
 

13. § 
 
Ez a rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba. 

 
14. § 

 
(1) E rendelet előírásait – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a hatályba 

lépést követően bejelentett házasságkötési  és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése iránti szándékok, valamint névadó- és házassági évforduló ünnepségek 
megtartására irányuló szándékok esetén kell alkalmazni. 
 (2) A 12. § rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkötött házasságok 
és létesített bejegyzett élettársi kapcsolatok esetében kell alkalmazni. 
 

15. § 
 
Hatályát veszti a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével 
kapcsolatos díjakról szóló 14/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
  
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) bekezdése értelmében 
a települési önkormányzat a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá 
munkaidőn kívül történő házasságkötés esetére a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként rendeletben díjat állapíthat meg. 
A törvény 33. § (1) bekezdése értelmében a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali 
helyiségen kívüli, továbbá a munkaidőn kívül történő létesítése esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként is lehet díjat megállapítani. 
 
A Képviselő-testület 2011-ben már alkotott rendeletet a házasságkötéssel és a 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos díjakról. Az időközben 
megváltozott jogszabályi környezet és az alkalmazás során szerzett gyakorlati 
tapasztalatok indokolttá tették  a rendelet felülvizsgálatát. A szabályozás követi azt 
a korábbi  elvet, hogy az újpestiek számára minden díjtétel tekintetében jelentős 
mértékű kedvezményt adjunk. A díjtételek a nem újpestiek számára kisebb 
mértékben emelkednek ugyan, de az újpestiek számára lényegében változatlanok 
maradnak. Fontos követelmény, hogy az újpestieknek az új házasságkötő teremben 
történő házasságkötés esetében, a hivatali munkaidőn kívül sem kell fizetniük.  

A névadó ás a házassági évforduló ünnepségek megtartását jogszabály nem írja 
elő, ezek iránt viszonylag kisebb érdeklődés mutatkozik. Mivel ezek 
önkormányzatunk számára többletfeladatot és többletköltséget jelentenek, így 
indokolt ezeket is bevenni a díjfizetési kötelezettség hatálya alá. Természetesen az 
újpestiek itt is kedvezményben részesülnek. 

A Polgármesteri Hivatal jelenlegi Házasságkötő Termének funkciója az utóbbi 
időben jelentősen kibővült, az számos más rendezvénynek is helyet biztosít. A 
helyiség funkciója ma már inkább rendezvényterem jellegű. Erre figyelemmel 
indokolt a Polgármesteri Hivatal István út 15. szám alatti épületében egy új 
házasságkötő terem kijelölése. Ugyanakkor továbbra is lehetőség lesz arra, hogy a 
rendeletben foglaltak szerint a Városházán is lehessen szertartásokat tartani. 
 
 
  
 


