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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
Tárgy: Javaslat a házasságkötéssel, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével és 

a névadó ünnepséggel kapcsolatos díjakról szóló 26/2015. (X.27.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 
elfogadni. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük 
a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
Tekintettel arra, hogy a módosítások technikai és eljárási jellegű változásokat 
tartalmaznak, így azoknak érdemi társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 
nincsenek. 

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A szabályozásnak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A szabályozás az adminisztratív terheket érdemben nem növeli. 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
A rendelet módosítását az annak alkalmazása során szerzett gyakorlati 
tapasztalatok teszik szükségessé. 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek a 
Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak, az alkalmazás érdemi 
többletköltséggel nem jár. 
 
 
Újpest, 2016. február 15. 
 
 
         Dr. Tahon Róbert 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a házasságkötéssel, a bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésével és a névadó ünnepséggel kapcsolatos díjakról szóló 26/2015. (X.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel 
megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2016. (……) önkormányzati rendeletét. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…./2016. (…...)  
önkormányzati rendelete 

 
a házasságkötéssel, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével és a 

névadó ünnepséggel kapcsolatos díjakról szóló 26/2015. 
(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az 
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A házasságkötéssel, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével és a névadó 
ünnepséggel kapcsolatos díjakról szóló 26/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: ÖR.) 11. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„(2) Amennyiben a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, 
valamint az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági 
évforduló ünnepség megtartása e rendelet alapján díjfizetési kötelezettség alá esik, 
úgy a díjat a szándék bejelentését követő 15 napon belül be kell fizetni az 
Önkormányzat részére, és ennek tényét az anyakönyvvezető felé igazolni kell. 
(3) Amennyiben az érintettek a házasságkötési, a bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítési, illetve a névadó- vagy házassági évforduló ünnepség megtartására 
irányuló szándékuktól a szertartás időpontját megelőző 30 napon belül 
visszalépnek, vagy a szertartáson nem jelennek meg. Úgy részükre az e rendelet 
alapján megfizetett díjat nem lehet visszafizetni. Ezen rendelkezést nem lehet 
alkalmazni abban az esetben, ha a szertartásra valamelyik érintett fél halála miatt 
nem kerül sor.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

3. § 
 

(1) Az ÖR. e rendelettel megállapított 11. § (2) bekezdésének  előírásait a 
hatályba lépést követően bejelentett házasságkötési  és bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése iránti szándékok, valamint névadó- és házassági évforduló 
ünnepségek megtartására irányuló szándékok esetén kell alkalmazni. 
 (2) Az ÖR. e rendelettel megállapított 11. § (3) bekezdésének  előírásait a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 
A rendelet alkalmazása során felmerült annak indokoltsága, hogy a díjfizetési 
kötelezettség teljesítésének határidejét és a visszalépés esetén alkalmazandó 
eljárást részletesebben szabályozzuk. Visszalépés esetén a díjvisszafizetés 
korlátozását az teszi indokolttá, hogy a szertartást megelőzően az előkészületekkel 
kapcsolatban is merülhetnek fel költségek, illetve  visszalépés esetén az elmaradt 
szertartás helyett újabb esemény beiktatására az idő rövidsége miatt általában már 
nincs mód. 
 


