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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi szolgáltatások egyes díjairól

Egységes szerkezetben a 12/2020. (VI. 3.) önkormányzati rendelettel
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. § a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Pilisvörösvár város közigazgatási területén megtartott házasságkötésre és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére terjed ki (a továbbiakban: anyakönyvi esemény).
 
2. § E rendelet alkalmazásában:
 

1. hivatali helyiség:
-        Pilisvörösvár, Fő utca 66. szám alatti Díszterem,
-        Pilisvörösvár, Fő tér 1. szám alatti Polgármesteri Hivatal anyakönyvi iroda.

 
2. hivatali munkaidő: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és

Működési Szabályzatában a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított hivatali
munkarend.
 

3. § (1)
[1]

 Az anyakönyvi esemény munkaidőn kívül történő létesítése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként nettó 60 000 forint egyszeri díjat kell fizetni.

(2)
[2]

 Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli létesítése esetén hivatali munkaidőben és azon
kívül egyaránt, a többletszolgáltatás ellentételezéseként nettó 70 000 forint egyszeri díjat kell fizetni.

(3)
[3]

 Az anyakönyvi eseményre az (1) bekezdés szerint fizetendő díjból 75 % kedvezmény illeti meg a
feleket, ha bármelyikük bejelentett pilisvörösvári lakcímmel rendelkezik.

(4) A (2) bekezdésben foglalt szolgáltatás díjából mentesség vagy kedvezmény nem adható.

(5) A többletszolgáltatási díjat a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 14100024-19901149-01000007
fizetési számlájára kell befizetni. A befizetést az anyakönyvvezetőnél történő eljárás során igazolni kell.
 
4. § (1) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménynél történő közreműködés
esetén, választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy
anyakönyvi eseményenként bruttó 5 000 forint díjazás illeti meg.
 
(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali helyiségen kívül végzett közreműködéséért anyakönyvi
eseményenként bruttó 30 000 forint díjazás illeti meg.
 
(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



2020. 12. 15. de. 9:39

2/2. oldalhttp://pilisvorosvar.hu/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1591356828-18_2017.-vi.-30-anyakonyvi-szolgaltatasok.egyseges-2020.vi.4-tol.htm

5-éig – történik.
 (5) Az anyakönyvvezetőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadidő biztosítását, vagy a díjazást kívánja
igénybe venni.
 
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
(2) Hatályát veszti az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet.
 
6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
 
Pilisvörösvár, 2017. június 29.

 

                     Gromon István                                                         dr. Krupp Zsuzsanna
                      polgármester                                                                        jegyző
 

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre
került: Pilisvörösváron, 2017. június 30. napján.

Pilisvörösvár, 2017. június 30.

 

                                                                                 Dr. Krupp Zsuzsanna
                                                                                              jegyző
 
 

 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül:
 
Pilisvörösvár, 2020. június 4.
 
                                                                                       Dr. Udvarhelyi István Gergely
                                                                                                            jegyző
 

[1]
 Módosította a 12/2020. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. június 4-től.

[2]
 Módosította a 12/2020. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2020. június 4-től.

[3]
 Módosította a 12/2020. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2020. június 4-től.

 


