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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

~:fe . szám ú előterjesztés 

az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért 
Ílzetendő díjakról szóló 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet rendelkezései alapján a Képviselő-testület megalkotta az egyes 
anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról 
szóló 29/20 ll. (IX. l.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Önk. R.), amelyben többek 
között meghatározta a többletszolgáltatási díjra, annak visszatérítésére, valamint a hivatali 
helyiségen és hivatali munk:aidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésére 
vonatkozó szabályokat. A hatályos, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi L törvény a 
korábbi szabályozással azonosan ad felhatalmazást a települési önkormányzat részére 
önkormányzati rendelet megalkotására. 

A Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatt megnyitott Ügyfélközpont me ll ett a 
házasságkötések helyszíne is megújuL A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban (a továbbiakban: Kulturális Központ) egy olyan új házasságkötő terem kerül 
kialakításra, amely mind kialakításával, mind technikai felszerelésével modem körülményeket 
biztosít a házasságkötési események méltó lebonyolítására. Az Önk. R. l. § 2. pontja 
határozza meg a hivatali helyiség fogalmát, amelyet az új házasságkötő terem 2017. április l
jétől történő igénybe vétele miatt szükséges módosítani. Az Önk. R. 2. § (la) bekezdése 
kiterjeszti a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény díjmentességét a Kulturális 
Központ épületeire vonatkozóan. 

Az Önk. R. 4. § (l) bekezdése szabályazza a szolgáltatási díj megfizetésének módját. A 
jövőben a szolgáltatási díj megfizetésére nemcsak a Hivatal pénztárában lesz lehetőség, 
hanem az Ügyfélközpont ügyfélszolgálatán is. A díj be fizetési lehetőségének bővülését 
tartalmazza a 4. §(l) bekezdésének módosítása. 

Az Önk. R. 7. § (l) és (2) bekezdésének módosítása az anyakönyvvezető által hivatali 
helyiségen kívül lebonyolított esemény díjazását rendezi, ha az anyakönyvi esemény a 
Kulturális Központ 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. szám alatti épülete nem kijelölt 
termében történik. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Ügyfélközpontban történő be fizetési lehetőség biztosításával lehető vé válik, hogy az 
ügyfelek az Ügyfélközpont teljes nyitvatartási idejében befizethessék a szolgáltatási díjat. 



III. A végrehajtás feltételei 

Az Önk. R. módosítása a házasságkötési események eljárásrendjében változást nem 
eredményez. A szolgáltatási díj betizetési lehetőségének bővülése miatt a Pénzkezelési 
Szabályzat felülvizsgálata szükséges, amely folyamatban van. A személyi és tárgyi feltételek 
biztosítottak. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a 
többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2017. ( ...... ) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért 
fiZetendő díjakról szóló 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi L törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi L törvény 19. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

l. § 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes 
anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról 
szóló 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) l. § 2. és 3. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

"2. hivatali helyiség: a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (a 
továbbiakban: Kulturális Központ) 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. szám alatti 
épületében az anyakönyvi esemény lebonyolítására kijelölt nagyterem és kisterem, 

3. hivatali munkaidő: a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban 
(a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
önkormányzati rendeletben meghatározott munkarend szerinti időszak,". 

2.§ 

Az R. 2. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki: 

"(la) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása díjmentes, ha az 
anyakönyvi esemény a Kulturális Központ 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. vagy 1105 
Budapest, Előd utca l. szám alatti épületében nem a hivatali helyiségben történik.". 

3. § 

Az R. 4.§ (l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(1) A 2. § (l) bekezdésében és 3. § (l) bekezdésében meghatározott szolgáltatási díjat a 
házasságkötést, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző 15. napig kell 
megfizetni a Hivatal pénztárában (a továbbiakban: pénztár) vagy a Hivatal 
Ügyfélközpontj ának ügyfélszolgálatán. ". 
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4.§ 

Az R. 7.§ (l) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(l) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításáért - ide nem értve a 
Kulturális Központ 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. szám alatti épületében tartott 
eseményt- az anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként 30 OOO forint díjazás illeti meg. 

(2) A hivatali helyiségben, valamint a Kulturális Központ ll 05 Budapest, Szent László tér 
7-14. szám alatti épülete más helyiségében hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 
eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként 6000 forint díjazás 
illeti meg.". 

5.§ 

Az R. 2.§ (l) bekezdésében az "a (2)" szövegrész helyébe az "az (la) és (2)" szöveg lép. 

6.§ 

Ez a rendelet 2017. április l-jén lép hatályba. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes 
anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról 
szóló 29/20 ll. (IX. l.) önkormányzati rendelete módosításának célja az anyakönyvi 
események lebonyolítására szolgáló új helyszín meghatározása és az anyakönyvi eseménnyel 
összefüggésben nyújtott többletszolgáltatás díja betizetési lehetőségének hozzáférhetőbbé 
tétele. 

Az értelmező rendelkezések l. § 2. pontja a hivatali helyiség fogalmánál a házasságkötő 
terem új helyszínét jelöli meg. 

Az l.§ 3. pontja egy technikaijellegű módosítás, ugyanismost ittjelenik meg a rendeletben a 
továbbiakban használt Hivatal rövidítés, amely az l. § 2. pontjából annak módosításával 
kikerül t. 

A 2. § (la) bekezdése kiterjeszti a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény 
díjmentességét a Kulturális Központ épületeire vonatkozóan. 

A 3. § (l) bekezdése a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével 
összefüggő többletszolgáltatási díj betizetési lehetőségének bővülését szabályazza az Állomás 
utca 26. szám alatti új Ügyfélközpont ügyfélszolgálatán. 

A 4. §(l) és (2) bekezdésének módosítása az anyakönyvvezető által hivatali helyiségen kívül 
lebonyolított esemény díjazását rendezi, ha az anyakönyvi esemény a Kulturális Központ 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. szám alatti épülete nem kijelölt termében történik. 

Az 5. § a 2. § (l) bekezdésébe beemeli a 2. § (la) bekezdését, amellyel az anyakönyvi 
esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért fizetett többletszolgáltatási díj alóli 
kivételek esete bővül. 

A 6. § a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 
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