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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
egységes szerkezetben a 9/2012. (II. 10.) és a 15/2012. (III. 02.) önkormányzati

rendeletekkel

Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendelet 15/A. § (6)-(7) bekezdésében és a 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
 

A házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat (a továbbiakban anyakönyvi esemény) részletes szabályait,
illetékességét az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű
rendelet (a továbbiakban Tvr.) tartalmazza.

2. §
[1]

(1) Az anyakönyvi események helye a Fő u. 66. szám alatti Díszterem és Ügyfélszolgálati Iroda.

(2) Az anyakönyvi esemény munkaidőn kívül történő kötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként nettó
30 000 forint egyszeri díjat kell fizetni.

(3) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén, függetlenül attól, hogy arra hivatali
munkaidőben, vagy azon kívül kerül sor, a többletszolgáltatás ellentételezéseként egységesen nettó 50 000 forint
egyszeri díjat kell fizetni.

(4) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(5) (5) Az anyakönyvi eseményekre a 2. § (2) bekezdése szerint fizetendő díjból a házasulandó feleket 
– ha bármelyikük bejelentett pilisvörösvári lakcímmel rendelkezik – kedvezmény illeti meg. A kedvezmény

mértéke a 2. § (2) bekezdésben foglalt szolgáltatás esetén 50 %.
[2]

(6) A 2. § (3) bekezdésben foglalt szolgáltatás esetén mentesség vagy kedvezmény nem adható.

3. §

(1) Az anyakönyvvezető munkaidőn kívül végzett közreműködéséért – ha nem a Tvr-ben szabályozott szabadidőt
választja – anyakönyvi eseményenként bruttó 5 000 forint díjazás illeti meg.

(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívül végzett közreműködéséért anyakönyvi eseményenként bruttó
30 000 forint díjazás illeti meg.

4. §

E rendelet függeléke tartalmazza a befizetéssel és a nyilvántartással kapcsolatos feladatokat.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pilisvörösvár, 2011. január 27.
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                          Gromon István                                               dr. Krupp Zsuzsanna
                           polgármester                                                            jegyző
 
Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 04.) rendeletének 45. §-a alapján kihirdetésre került Pilisvörösváron,
2011. január 31. napján.
 
Pilisvörösvár, 2011. január 31.
 
 

                                                                                     dr. Krupp Zsuzsanna
             jegyző

 

Egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül.
 
Pilisvörösvár 2012. március 02.
 
                                                                                                 dr. Krupp Zsuzsanna
                                                                                                             jegyző

 

 

 

Az egyes anyakönyvi eljárás díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet Függeléke

(A rendelet 2. §-ához:)

(1) A díjak befizetésénél a készpénzkímélő módot előnyben kell részesíteni.

(2) A szolgáltatási és a teremhasználati díjat Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala 14100024-19901149-
01000007fizetési számlájára
-        postai csekken, vagy
-        átutalással

kell befizetni. A befizetést az anyakönyvvezetőnél történő eljárás során igazolni kell.

 (A rendelet 3. §-ához:)

(3) Az anyakönyvvezető az anyakönyvi eseményeken való közreműködésről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
tartalmazza az esemény helyét, időpontját és egy megjegyzés rovatot, melyben fel kell tüntetni az anyakönyvi
esemény megtörténtét, vagy elmaradásának tényét.

(4) Az anyakönyvvezető díjazása a nyilvántartás szerinti igazolt teljesítés alapján – a tárgyhót követő hó 5-éig –
történik.

(5) Az anyakönyvvezetőnek a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint – szabadidő biztosítása, vagy a díjazás igénybe
vétele – választásáról nyilatkoznia kell.

 

[1]
 A 2. §-t módosította a 9/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. február 11-től
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[2]
 Módosította a 15/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. március 02-től


