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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 96. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján megalkotta a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali 

helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének 

szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018. 

(III.23.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban:Rendelet). 

 

 

Az At. 96.§ b) pontja az alábbiakról rendelkezik: „Felhatalmazást kap a települési 

önkormányzat, hogy …. b) 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.” 

 

 

A jelenleg hatályos Rendelet szabályozza, hogy a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 

eseményt milyen napokon és időpontban lehet tartani a díszteremben és a kisteremben, 

azonban az utóbbi időben igény mutatkozott a házasulók részéről arra, hogy a Zenepavilonban 

történjen a házasságkötés. Emiatt célszerű meghatározni a Rendeletben, hogy a 

Zenepavilonban történő házaságkötés milyen napokon és milyen időpontban lehetséges, 

valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét, amennyiben a házasulók külön 

kérésére az öt széken kívül további székek kihelyezését kérik a vendégek részére az 

anyakönyvi esemény idejére. 

 

A Rendelet 2. § 3. pontja tartalmazza a hivatali munkaidő fogalmát, azonban az At. 3. § w) 

pontja szintén szabályozza ezt a fogalmat. Tekintettel a jogszabályszerkesztésről szóló 

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 70. § (1) bekezdésére, mely szerint: „Felhatalmazás alapján 

kiadott jogszabály tervezetében alkalmazott fogalom a felhatalmazó rendelkezést tartalmazó 

jogszabályban értelmezett fogalomtól eltérően nem értelmezhető, és az értelmező rendelkezés 

nem ismételhető meg.”, indokolt a Rendelet 2. § 3. pontjának hatályon kívül helyezése. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján megvizsgáltam a rendelet-

tervezet elfogadásának várható hatásait, melyet jelen előterjesztés 4. mellékleteként csatolt 

„Hatásvizsgálati lap”-on mutatok be. 

 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a házasságkötés és a bejegyzett 

élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése 

engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről 

szóló 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendeletmódosítására vonatkozó javaslatot elfogadni, 

egyúttal a rendeletet megalkotni szíveskedjen. 

 

 



Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. 

A rendelet-tervezet elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített szótöbbséget igényel. 

 

 

Budapest, 2020. július 27. 

 

 

 

..........................................    ……………………………… ………………………  

Szalontainé Lázár Krisztina        dr. Kelemen Henrietta dr. Szabó Tibor 

    osztályvezető-helyettes                      osztályvezető jegyző 

                          az előterjesztés készítői előterjesztő 
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1. melléklet 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár ÖnkormányzataKépviselő-testületének 

 ………/……. (……….) önkormányzati rendelete a házasságkötés és a bejegyzett élettársi 

kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése 

engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről 

szóló 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 96.§ b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali 

munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018. (III.23.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményt  

a) a Díszteremben pénteki napokon 13.30 - 18.00 óra között, szombati napokon 11.00 - 

19.00 óra közötti időpontokban,  

b) a Kisteremben hétköznapokon a hivatali munkaidő végétől 18.00 óráig, 

c) a Zenepavilonban minden év május 1. – szeptember 30. napja közötti időszakban, 

kizárólag pénteken 14.00-16.00 óra, szombaton 11.00 – 19.00 óra közötti 

időpontokban lehet tartani.  

A Díszteremben anyakönyvi esemény lebonyolítása fent megjelölt időponttól eltérő 

időben csak a Galéria 13. Soroksár Nonprofit Kft. ügyvezetőjével történt előzetes 

egyeztetés és a jegyző engedélye alapján történhet.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) A Zenepavilonban anyakönyvi esemény lebonyolítása kizárólag a vagyonkezelésért 

felelős Táncsics Mihály Művelődési Ház vezetőjével történt előzetes egyeztetést követően 

történhet..A házasulók külön kérésére a Zenepavilonban tartandó anyakönyvi esemény idejére 

a Polgármesteri Hivatal maximum 40 db széket helyez ki a vendégek részére.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 4. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A Zenepavilonban a vendégek részére történő székek kihelyezése esetén 55.000,- Ft + 

Áfa díjat kell fizetni, mely a Polgármesteri Hivatal Házipénztárában teljesíthető.”  

 

 



4. §  

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a rendelet 2. § 3. pontja. 

 

 

Bese Ferenc                                                               dr. Szabó Tibor 

            polgármester                                                                                  jegyző 

 

 

 

Záradék 

A rendelet 2020. augusztus…... napján az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az önkormányzat honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2020. augusztus „   „ 

    A Jegyző nevében eljáró: 

        Vittmanné Gerencsér Judit 

            osztályvezető-helyettes 

             Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály  



2. melléklet 

 

 

INDOKOLÁS 

A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali 

munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018. (III.23.) önkormányzati 

rendelet módosításához. 

 

Általános Indokolás 

A jelenleg hatályos Rendelet szabályozza, hogy a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 

eseményt milyen napokon és időpontban lehet tartani a díszteremben és a kisteremben, 

azonban az utóbbi időben igény mutatkozott a házasulók részéről arra, hogy a Zenepavilon 

történjen a házasságkötés.   Emiatt célszerű meghatározni a Rendeletben a Zenepavilonban 

történő házaságkötés milyen napokon és milyen időpontban lehetséges, valamint a 

többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét, amennyiben a házasulók külön kérésére az öt 

széken kívül további székek kihelyezését kérik a vendégek részére anyakönyvi esemény 

idejére. 

A Rendelet 2. § 3. pontja tartalmazza a hivatali munkaidő fogalmát, azonban az At. 3. § w) 

pontja szintén szabályozza ezt a fogalmat. Tekintettel a jogszabályszerkesztésről szóló 

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 70. § (1) bekezdésére, mely szerint: „Felhatalmazás alapján 

kiadott jogszabály tervezetében alkalmazott fogalom a felhatalmazó rendelkezést tartalmazó 

jogszabályban értelmezett fogalomtól eltérően nem értelmezhető, és az értelmező rendelkezés 

nem ismételhető meg.”, indokolt a Rendelet 2. § 3. pontjának hatályon kívül helyezése. 

 

 

Részletes Indokolás 

  

1.§ Tartalmazza, hogy a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményt milyen napokon és 

időpontban lehet tartani. 

2. § Tartalmazza a Zenepavilonban történő anyakönyvi esemény megtartására vonatkozó 

rendelkezéseket. 

3. § Tartalmazza a Zenepavilonban a vendégek részére történő székek kihelyezése esetén 

fizetendő díjat mértékét. 

4.§ (1) bekezdése a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

      (2) bekezdése A hatályát vesztő rendelkezést tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. melléklet 

 

SEGÉDLET 

„Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és 

hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018. (III.23.) önkormányzati 

rendelet módosítására” című Képviselő-testületi előterjesztéshez 

 (Rendelet-tükör) 

 

Hatályos rendelkezés Tervezett módosítás szerinti szöveg 

3 § (1)  

Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 

eseményt  

- a Díszteremben pénteki napokon 

13.30 - 18.00 óra között, szombati 

napokon 11.00 - 19.00 óra közötti 

időpontokban,  

- a Kisteremben hétköznapokon a 

hivatali munkaidő végétől 18.00 óráig 

lehet tartani. 

A Díszteremben anyakönyvi esemény 

lebonyolítása fent megjelölt időponttól eltérő 

időben csak a Galéria 13. Soroksár Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjével történt előzetes 

egyeztetés és a jegyző engedélye alapján 

történhet.  

 

3. § (1)  

Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 

eseményt  

d) a Díszteremben pénteki napokon 

13.30 - 18.00 óra között, szombati 

napokon 11.00 - 19.00 óra közötti 

időpontokban,  

e) a Kisteremben hétköznapokon a 

hivatali munkaidő végétől 18.00 

óráig, 

f) a Zenepavilonban minden év május 1. 

– szeptember 30. közötti időszakban, 

kizárólag pénteken 14.00-16.00 óra, 

szombaton 11.00 – 19.00 óra közötti 

időpontokban lehet tartani.  

A Díszteremben anyakönyvi esemény 

lebonyolítása fent megjelölt időponttól eltérő 

időben csak a Galéria 13. Soroksár Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjével történt előzetes 

egyeztetés és a jegyző engedélye alapján 

történhet. 

 

 

3. § (4)  

A Zenepavilonban anyakönyvi esemény 

lebonyolítása kizárólag a vagyonkezelésért 

felelős Táncsics Mihály Művelődési Ház 

vezetőjével történt előzetes egyeztetést 

követően történhet. A házasulók külön 

kérésére a Zenepavilonban tartandó 

anyakönyvi esemény idejére a Polgármesteri 

Hivatal maximum 40 db széket helyez ki a 

vendégek részére. A vendégek részére 

történő székek kihelyezéséért a házasulók 

külön díjat kötelesek fizetni. (új bekezdés) 

 

 4.§ (8) A Zenepavilonban a vendégek részére 

történő székek kihelyezése esetén 55.000,- Ft 

+ Áfa díjat kell fizetni, mely a Polgármesteri 

Hivatal házipénztárában teljesíthető. (új 

bekezdés) 

  



    4.  melléklet 

 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 
 

A tervezett jogszabály várható következményei: 
 

Társadalmi hatásai: 
 

A rendelet-tervezet elfogadásának közvetlen 

társadalmi hatása nincs.  

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági 

hatása nincs.  

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet-tervezet elfogadásának 

költségvetési hatása van, mert a 

többletszolgáltatásért fizetendő díj 

többletbevételt jelent a Polgármesteri 

Hivatalnak. 

Környezeti következmények: 
 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

környezeti következményei nem 

kimutathatók. 

 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet-tervezet elfogadásának 

egészségügyi következményei nincs.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A tervezett módosításoknak adminisztratív 

terheket érdemben növelő hatásai nincsenek. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

Az utóbbi időben igény mutatkozott a 

házasulók részéről arra, hogy a Zenepavilon 

történjen a házasságkötés.   Emiatt célszerű 

meghatározni a Rendeletben a 

Zenepavilonban történő házaságkötés 

milyen napokon és milyen időpontban 

lehetséges, valamint a többletszolgáltatásért 

fizetendő díj mértékét. 

 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A módosítás elmaradása esetén nem lesz 

meghatározva a Rendeletben, hogy a 

Zenepavilonban történő házaságkötés 

milyen napokon és milyen időpontban 

lehetséges, valamint a többletszolgáltatásért 

fizetendő díj mértéke. Továbbá Rendelet 2. 

§ 3. pontja nem lesz hatályon kívül 

helyezve, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 132. § (3)bekezdés b) 

pontja alapján döntéseinek jogszerűségét, c) 

pontja alapján törvényességi felügyeleti 

jogkörében eljárva vizsgálhatja 

azönkormányzatok törvényen alapuló 



jogalkotási kötelezettségének teljesítését és 

eszközökkelrendelkezik kötelezettség 

teljesítésének kikényszerítésére is. 

A kormányhivatal kezdeményezheti a 

Kúriánál az önkormányzati rendelet 

jogszabállyal valóösszhangjának 

felülvizsgálatát. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek 

biztosítására nincs szükség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


