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Tárgy: Javaslat a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat 

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

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével 
kapcsolatos díjakról szóló 14/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet 
értelmében 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. 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 fizetendő díjat 10.000,- 
forinttal csökkenteni kell. 
A szertartást megelőzően a Dísztermet át kell alakítani, a bútorzatot 
részben el kell bontani, majd később ismét helyre kell állítani, melynek a 
fizetendő díjjal azonos nagyságrendű költségei vannak. Az egyéb 
költségeket (energia, takarítás, stb.) is figyelembe véve, a tényleges 
költségek meghaladják a fizetendő díjat.  Erre tekintettel javaslom, hogy a 
Díszteremben megtartott szertartásokért fizetendő díj kerüljön 
megemelésre olyan szintre, amely már fedezi mind a terem átalakításával, 
mind a szertartással kapcsolatos egyéb járulékos költségeket. Az e mellett 
esetlegesen keletkező többletbevételt Önkormányzatunk a Díszterem 
szépítésére fogja fordítani, ezzel is emelve az ott tartott rendezvények 
színvonalát. 
 
 
Újpest, 2012. május 21. 
 
 



        Wintermantel Zsolt 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésével kapcsolatos díjakról szóló – módosított - 14/2011. 
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet 
és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének …./2012. (……)önkormányzati rendeletét. Az 
Újpestiek eddigi kedvezménye természetesen változatlanul megmarad. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésével kapcsolatos díjakról szóló – módosított - 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 – módosított - 14/2011. (II.28.) önkormányzati 
rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A házasságnak, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatnak a 
Polgármesteri Hivatal Dísztermében történő megkötése, létesítése esetén 
a többletszolgáltatás ellentételezéseként az Önkormányzat részére 
200.000,- forint mértékű díjat kell fizetni.” 

 
2. § 

 
Ez a rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
  

Dr. Tahon Róbert 
Jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 


