
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyzője 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

e;~; -. számú előterjesztés 

az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért 
fizetendő díjakról szóló 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-ben 
megalkotta az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a 
többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendeletet ( a 
továbbiakban: R.), amelyben többek között meghatározta a többletszolgáltatási díjra, annak 
visszatérítésére, valamint a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő 

anyakönyvi események engedélyezésére vonatkozó szabályokat. 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Törvény) 18. § (1) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelezettsége a házasságkötésre alkalmas 
hivatali helyiség biztosítása. A házasságkötésekre jelenleg kijelölt hivatali helyiség a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (a továbbiakban: Kulturális Központ) 
kialakított házasságkötő terem. 

2018. év nyarán átadásra került a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
átriuma, amely különböző kulturális rendezvények, valamint házasságkötések emelkedett 
hangulatú lebonyolításra is alkalmas. 

A módosítás célja, hogy az anyakönyvi eseményeket a Hivatalban is le lehessen bonyolítani. 

II. Hatásvizsgálat 

A rendeletmódosítás által lehetőség nyílik a Hivatal 1102 Budapest, Szent László tér 29. szám 
alatti épületében is anyakönyvi események rendezésére, így egy különleges hangulatú 
helyszínen történhet a házasságkötés, illetve a ritkán előforduló, a Kulturális Központban 
tartott nagyszabású rendezvényekkel történő ütközés esetén is biztosított a házasságok 
zavartalan megkötése. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Önk. R. módosítása a házasságkötési események eljárásrendjében változást nem 
eredményez, a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. 
melléklete szerint megalkotja az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a 
többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2018. december „ 1 '.' 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. ( ...... ) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért 
fizetendő díjakról szóló 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (1) bekezdésében és 32. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes 
anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról 
szóló 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. § 2. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

,,2. hivatali helyiség: a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (a továbbiakban: 
Kulturális Központ) 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. szám alatti épületében anyakönyvi 
esemény lebonyolítására alkalmas nagyterem és kisterem, valamint a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal ( a továbbiakban: Hivatal) 1102 Budapest, Szent 
László tér 29. szám alatti épületében anyakönyvi esemény lebonyolítására kijelölt terem,". 

2. § 

Az R. 1. § 3. pontjában a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban 
(a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a „Hivatalban" szöveg lép. 

3. § 

Az R. 6. § (2) bekezdésében az ,, , a személyiségi jogok és az anyakönyv" szövegrész 
helyébe az „és a személyiségi jogok" szöveg lép. 

4. § 

Ez a rendelet 2019. január l-jén lép hatályba. 

D. Kovács Róbert Antal 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes 
anyakönyvi események engedélyezéséről , valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról 
szóló 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) módosításának célja az 
anyakönyvi események lebonyolítására szolgáló újabb helyszín meghatározása. A módosítás 
figyelembe veszi az R. jelenlegi szerkezetét és belső rendjét. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1. §-hoz 

Az értelmező rendelkezések 1. § 2. pontja a hivatali helyiség fogalmánál a házasságkötő 
terem újabb helyszínét jelöli meg, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Polgármesteri Hivatal főépülete. 
A rendeletmódosítás által lehetőség nyílik az 1102 Budapest, Szent László tér 29. szám alatti 
épületben is anyakönyvi események rendezésére, így egy különleges hangulatú helyszínen 
történhet a házasságkötés, illetve a ritkán előforduló , a Kulturális Központban tartott 
nagyszabású rendezvényekkel történő ütközés esetén is biztosított a házasságok zavartalan 
megkötése. 

2. §-hoz 

Az R. 1. § 3. pontjában technikai jellegű a módosítás, ugyanis a módosítással a Hivatal 
megnevezése az 1. § 2. pontjában jelenik meg a rendeletben először, ezért ott szerepel a 
rövidítés feloldása. 

3. §-hoz 

A 3. § módosítása azért szükséges, mivel a papír alapú anyakönyvek helyét az elektronikus 
anyakönyvi rendszer vette át, így a papír alapú anyakönyvek mozgatására nincs szükség, ezért 
az anyakönyvek védelme a külső helyszínen fogalmilag nem lehetséges. 

4. §-hoz 

A hatályba léptető rendelkezés elegendő időt biztosít a felkészülésre. 
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