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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
Tárgy:  Javaslat a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésével kapcsolatos díjakról szóló rendelet elfogadására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Az anyakönyvektől, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 
1982. évi 17. törvényerejű rendelet legutóbbi módosítása felhatalmazást 
adott az önkormányzatoknak, hogy a hivatali munkaidőn kívüli, illetve a 
hivatali helyiségen kívüli házasságkötéssel és bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésével kapcsolatban – a többletköltségek ellentételezésére 
– rendeletben díjfizetési kötelezettséget állapítsanak meg. 
A javasolt szabályozás az újpestiek részére minden esetben kedvezményt 
biztosít, sőt az újpestieknek – az általában megszokott módon - a 
házasságkötő teremben történő hétvégi házasságkötés esetében nem is 
kell díjat fizetniük. 
A rendelet egyben szabályozza az anyakönyvvezetőknek járó, a 
többletmunkát, illetve többletkiadásokat fedező díjazás mértékét is. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet fogadja el. 
 
 
Ú j p e s t, 2011. február 14. 
 
 
     
       Wintermantel Zsolt sk. 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésével kapcsolatos díjakról szóló rendelet-tervezetet és 
ezzel megalkotja a …./2011. (……) számú rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 



Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2011. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésével kapcsolatos díjakról 
 

(T E R V E Z E T) 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 
az anyakönyvektől, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 
1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében  
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. § 
 

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése esetén – ide nem értve a (2) és (3) 
bekezdésben meghatározott eseteket - a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként az Önkormányzat részére 10.000,- forint mértékű 
díjat kell fizetni. 

(2) A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali 
helyiségen  kívüli – ide nem értve a Polgármesteri Hivatal Dísztermét - 
megkötése, létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az 
Önkormányzat részére 35.000,- forint mértékű díjat kell fizetni.  

(3) A házasságnak, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatnak a 
Polgármesteri Hivatal Dísztermében történő megkötése, létesítése esetén 
a többletszolgáltatás ellentételezéseként az Önkormányzat részére 
100.000,- forint mértékű díjat kell fizetni.  
 

2. § 
 
Amennyiben a házasulók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők 
legalább egyike a házassági szándék (bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésére irányuló szándék) bejelentését megelőzően legalább hat 
hónapja bejelentett lakóhellyel rendelkezik Újpest közigazgatási területén, 
úgy  
   a) az 1. § (1) bekezdésében meghatározott esetben nem kell díjat 

fizetniük,  
   b) az 1. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott esetekben a 

fizetendő díjat 10.000,- forinttal csökkenteni kell. 
 
 
 



3. § 
 
Amennyiben a házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat 
megkötésére, létesítésére a házasulók (bejegyzett élettársi kapcsolatot 
létesítők) valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota 
miatt egészségügyi vagy szociális intézményben, illetve az érintettek 
lakóhelyén soron kívül kerül sor, úgy az 1. § (2) bekezdése szerinti díjat 
nem kell megfizetni. 
 

4. § 
 
A Polgármesteri Hivatal Dísztermében történő házasságkötést és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a polgármester engedélyezi. 
 

5. § 
 

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt – 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 - történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt 
házasságkötésenként (bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésenként) 
10.000,- forint  mértékű díjazás illeti meg. 
 

6. § 
 
E rendelet alkalmazásában hivatali helyiség: a Polgármesteri Hivatal 
Házasságkötő Terme és a Polgármesteri Hivatalnak az anyakönyvvezetők 
hivatali munkavégzését szolgáló más helyiségei, ide nem értve a 
Polgármesteri Hivatal Dísztermét. 
 

7. §. 
 

(1) Ez a rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba, 
rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a hatályba 
lépést követően bejelentett házasságkötési szándékok és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékok esetén kell alkalmazni. 
 (2) Az 5. § rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkötött 
házasságok és létesített bejegyzett élettársi kapcsolatok esetében kell 
alkalmazni. 
 
  

Dr. Vitáris Edit 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 


