
 

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat  

PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERREE  

 :1041 Budapest,  István út .  14.   :231-3131  Fax:231-3133 

e-mail : wintermantel .zsolt@ujpest .hu 

 
 

 ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy: Budapest Főváros Kormányhivatalának törvényességi észrevétele 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala a 30BP-1417/1/2011. számú 
törvényességi észrevételében kifogásolja a házasságkötéssel és a bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos díjakról szóló 14/2011. (II.28.) 
számú önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseit. 
 
1, A rendelet 4. §-a szerint „A Polgármesteri Hivatal Dísztermében történő 
házasságkötést és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a polgármester 
engedélyezi.” 
A Kormányhivatal álláspontja szerint ezzel a szabályozással a Képviselő-
testület elvonta a jegyző hatáskörét, mert a házasságkötés (bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítésének) engedélyezése a jegyző hatáskörébe 
tartozik. 
A rendelet megalkotása során egyértelműen az volt a cél, hogy a Díszterem 
használatának engedélyezése ne hatósági intézkedés, hanem tulajdonosi 
döntés legyen. A polgármester nem a házasságkötés engedélyezéséről dönt 
(hiszen arról jogszabályi rendelkezés alapján nem is dönthet), hanem a 
jegyző által engedélyezett házasságkötés lebonyolításához engedélyezi a 
Díszterem használatát. Ugyanakkor az egyértelmű megfogalmazás érdekében 
javaslom a rendelkezés pontosítását. 
 
2, A rendelet 5. §-a az alábbiakat tartalmazza: 
„(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.” 
 



A Kormányhivatal álláspontja szerint a rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az 
anyakönyvvezetők részére a hivatali helyiségen kívüli közreműködésért 
biztosított juttatás korlátozásra szorul, mert a szabályozás olyan esetben is 
díjazást állapít meg, amelyről a törvény nem rendelkezik. Az észrevétel 
szerint a hivatali helyiségen kívüli közreműködésért csak akkor lehet külön 
juttatást adni, ha az egyben a hivatali munkaidőn kívül történik. Javaslom a 
hivatkozott rendelkezés pontosítását. 
 
 
 
 
Újpest, 2012. január 9. 
 
 
 
 
 
        Wintermantel Zsolt 
 
 
 
Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testület egyetért Budapest Főváros Kormányhivatala 30BP-
1417/1/2011. számú törvényességi észrevételében foglaltakkal. 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésével kapcsolatos díjakról szóló 14/2011. (II.28.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel 
megalkotja a …./2012. (……) számú rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 



Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2012. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével 

kapcsolatos díjakról szóló 14/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
(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 Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. § 
 
A házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével 
kapcsolatos díjakról szóló 14/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 4. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„4. § A házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére a 
Polgármesteri Hivatal Dísztermének igénybe vételét – tulajdonosi jogkörben 
eljárva – a polgármester engedélyezheti.” 
 

2. § 
 
Az R. 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(2) A hivatali helyiségen kívül – ide nem értve a Polgármesteri Hivatal 
Dísztermét - történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt, amennyiben arra a hivatali 
munkaidőn kívül kerül sor,  házasságkötésenként (bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésenként) 10.000,- forint  mértékű díjazás illeti meg.” 
 

3. §. 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. 
 
 
 
 
  

Dr. Vitáris Edit 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 
 

  


