Budaörs Város Önkormányzata
EGYES ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK
SZABÁLYAIRÓL,
VALAMINT AZ ESEMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ
TÖBBLETSZOLGÁLTATÁS
ELLENTÉTELEZÉSEKÉNT FIZETENDŐ DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL SZÓLÓ
a 22/2015. (VI.19.), a 26/2017. (VI.22.), valamint a 3/2020. (I.30.) önkormányzati
rendelettel módosított
7/2011. (II.04.) önkormányzati rendelete
egységes szerkezetbe foglalt szövege

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról
és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. § 1
A rendelet hatálya Budaörs Város Önkormányzatának illetékességi területén megkötött házasságokra
(a továbbiakban: anyakönyvi esemény), valamint Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalánál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.
2. §
E rendelet alkalmazásában
a) hivatali munkaidő: Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII. 22.) ÖKT rendelet 10. § (2) bekezdésében
meghatározott munkaidő;
b) hivatali helyiség: Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által biztosított helyiség;
c) 2
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény
engedélyezésének szabályai
3. § 3
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 18. § és 19. §-ban foglalt feltételek teljesülnek.
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A 26/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2017. június 23. napjától.
A 26/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a által hatályon kívül helyezve. Hatályon kívül 2017. június
23. napjától.
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A 22/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2015. június 24. napjától.
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4. § 4
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményhez
kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértéke
5. §
(1) 5 Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás
ellentételezéseként szertartásonként bruttó 140.000 Ft díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy arra
hivatali munkaidőben, vagy azon kívül kerül sor.
(2) Nem kell megfizetni az (1) bekezdésben meghatározott díjat a házasulók valamelyikének közeli
halállal fenyegető állapota esetén. 6
6. § 7
(1) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó
ellentételezéseként szertartásonként bruttó 40.000 Ft díjat kell fizetni.

többletszolgáltatás

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díj 50 %-át kell fizetni abban az esetben, ha a felek valamelyike
az anyakönyvi esemény bejelentését megelőző legalább egy évben Budaörs Város Önkormányzat
illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
7. §
Az 5. § (1) bekezdésében és a 6. §-ban meghatározott díjak 2012. évtől minden év május 1-jétől az
előző évi infláció mértékével emelkednek, s azok az anyakönyvi eseményhez szükséges kellékek
rendelkezésre állásán kívül a külön igényelhető egyéb szolgáltatások díját nem tartalmazzák.
Az anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
8. § 8
A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint
a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerinti szabadidő, vagy szertartásonként bruttó 10.000 Ft
díjazás illeti meg, függetlenül attól, hogy az anyakönyvi eseményre hivatali helyiségben, vagy azon kívül
kerül sor.
Záró rendelkezések
9. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az anyakönyvi eseménynek a
rendelet hatályba lépést követően bejelentett szándéka alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
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A 26/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a által hatályon kívül helyezve. Hatályon kívül 2017. június
23. napjától.
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A 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos: 2020. február 1. napjától.
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A 26/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a által módosítva. Hatályos 2017. június 23. napjától.
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A 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos: 2020. február 1. napjától.
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A 26/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet 5. §-a által módosítva. Hatályos 2017. június 23. napjától.

10. § 9
E rendeletnek az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az
eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló
7/2011. (II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete
által módosított rendelkezéseit a 2020. február 1. napjától bejelentett anyakönyvi eseményekre kell
alkalmazni.
Budaörs, 2011. február 1.

Wittinghoff Tamás
polgármester

9

dr. Bocsi István
jegyző

A 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a által beiktatva. Hatályos: 2020. február 1. napjától.

A 7/2011. (II.04.) önkormányzati rendelet 2011. február 4-én a Polgármesteri Hivatal
(Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre
került.
Erdős Károlyné
irodavezető

