
BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 
35/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelete  

az anyakönyvi események hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívüli 
engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatásért az önkormányzat és 

az anyakönyvvezetők részére fizetendő díj mértékéről 27/2017.(VI.30) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Budakalász 

Város Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

 

Az anyakönyvi események hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívüli engedélyezésének 

szabályairól, továbbá a többletszolgáltatásért az önkormányzat és az anyakönyvvezetők 

részére fizetendő díj mértékéről szóló 27/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R) 2. § 1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

    „E rendelet alkalmazásában: 
1. anyakönyvi esemény: házasságkötés, 

 

2.§ 

 

Az R. 3. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
„Naponta kettő hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés lebonyolítására van 
lehetőség, melynek legkésőbbi kezdő időpontja munkanapon 17.00 óra, szombaton 
18.00 óra. Amennyiben egy napon több anyakönyvi esemény kerül megrendezésre, a 
hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény legyen azon a napon az utolsó. 
 

3.§ 

 

Az R 4. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény ellentételezéseként a (2) 

bekezdésben foglalt kivétellel – házasulóknak 15.000,- Ft/anyakönyvi esemény díjat 

kell fizetniük az önkormányzat részére. 

Az R. 4. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

             „A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény díjmentes abban az esetben, ha a 

házasulók nem a 

             házasságkötő teremben, kizárólag két tanú jelenlétében, vendégek és műsor 

szolgáltatás nélkül kívánják 

             lebonyolítani az anyakönyvi eseményt. 

Az R. 4. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
             „A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény ellentételezéseként a házasulóknak 
40.000,-Ft/ 
             anyakönyvi esemény díjat kell fizetniük az önkormányzat részére. 



Az R. 4. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
             „A hivatali helyiségen kívül (pl. lakáson, egyéb egészségügyi vagy szociális 
intézményben) anyakönyvi 
              esemény díjmentes abban az esetben, ha házasulók valamelyikének közeli halállal 
fenyegető  
             egészségi állapota az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítását 
indokolja. 

4.§ 

Az R 5. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „A hivatali munkaidőn vagy hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi eseményen 
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze, vagy egy része helyett bruttó 
10.000 Ft/ anyakönyvi esemény díjazás illeti meg. 

 
5.§ 

 
Az R. 6. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
             „ Ez a rendelet 2017. július 1-én lép hatályba, és rendelkezéseit a hatályba lépést 

követően bejelentett házassági szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.” 
  

Záró rendelkezés 
6.§ 

 
 

Ez a rendelet 2020. november 27. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

dr. Göbl Richárd 
polgármester 

dr. Deák Ferenc 
jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2020. november 25. napján 
alkotta meg, kihirdetése 2020. november 26-án megtörtént. 

dr. Deák Ferenc jegyző 

 


