Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018.(III.23) 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
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának illetékességi
területén történő házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére terjed ki.
2.§
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:
1. Anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.
2. Hivatali helyiség: 1238 Budapest, XXIII., Hősök tere 13. sz. alatti házasságkötő terem
(a továbbiakban: Díszterem) és a Polgármesteri Hivatal által biztosított, anyakönyvi
események lebonyolítására alkalmas, 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. szám alatti
iroda (a továbbiakban: Kisterem).
3. 1
4. 2
5. 5. Többletszolgáltatás: hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében történő közreműködés,
továbbá az alapszolgáltatáson felül nyújtott szolgáltatás.
3.§
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai
(1)3 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.
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(2) 4
(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a hivatali
helyiségben tartandó, jegyzőkönyvvel már előjegyzésbe vett anyakönyvi események
megtartását.
(4)5 A Zenepavilonban anyakönyvi esemény lebonyolítása kizárólag a vagyonkezelésért felelős
Táncsics Mihály Művelődési Ház vezetőjével történt előzetes egyeztetést követően történhet.
A kérelemzők külön kérésére a Zenepavilonban tartandó anyakönyvi esemény idejére a
Polgármesteri Hivatal maximum 40 db széket helyez ki a vendégek részére.
(5)6 Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt az anyakönyvi
események engedélyezésének szabályait, továbbá a többletszolgáltatásért fizetendő díjak
mértékét, annak mérséklését vagy elengedését a polgármester határozza meg.
4.§
Az anyakönyvi események miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak
(1) A többletszolgáltatásos anyakönyvi esemény Díszteremben történő lebonyolításáért
12.000,- Ft + Áfa díjat kell megfizetni, mely a Polgármesteri Hivatal házipénztárában
teljesíthető.
(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn túli, hivatali helyiségben történő anyakönyvi
esemény lebonyolításáért eseményenként 7bruttó 15.000,- Ft díjazás, 8 illeti meg.
(3) A hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi eseményért – a (4) bekezdésben foglalt
kivétellel – 30.000,- Ft + Áfa díjat kell megfizetni, mely a Polgármesteri Hivatal
Házipénztárában teljesíthető. A közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként 9bruttó
30.000,- Ft díjazás illeti meg.
(4) A házasulók, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének
közeli halállal fenyegető vagy megromlott egészségi állapota, mozgásban korlátozottsága miatt
egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson bonyolított anyakönyvi esemény
térítésmentes.
(5) A többletszolgáltatás díjának házipénztári befizetését igazoló bizonylatot – legkésőbb az
anyakönyvi eseményt megelőző 5 nappal – az anyakönyvvezetőnek be kell mutatni.
(6) A többletszolgáltatásért fizetett díj visszajár, amennyiben a díjat megfizették és az
anyakönyvi eseményt legkésőbb annak megtartása előtt egy nappal az anyakönyvvezetőnél
személyesen lemondták. Ez esetben a visszafizetésről az anyakönyvvezető 15 napon belül
gondoskodik.
(7) A többletszolgáltatásért megfizetett díj nem jár vissza, ha az anyakönyvi eseményen a pár
előzetes lemondás nélkül nem jelent meg. Ebben az esetben az anyakönyvvezetőt a 4.§ (2)
bekezdés szerinti díjazás megilleti.
(8)10 A Zenepavilonban a vendégek részére történő székek kihelyezése esetén 55.000,- Ft + Áfa
díjat kell fizetni, mely a Polgármesteri Hivatal Házipénztárában teljesíthető.
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5.§
Záró rendelkezések
(1)
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést
követően bejelentett házassági vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék
alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2)
Hatályát veszti: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2011. (III.26.) 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.

Bese Ferenc s.k.
polgármester

dr. Szabó Tibor s.k.
jegyző

