Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Iktató szám: 132/2018.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. június 21-i ülésére
Tárgy:

Javaslat az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól,
valamint az anyakönyvi szolgáltatásokról és a fizetendő díjakról
szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő:

dr. Dombóvári Csaba jegyző

Készítette:

Ádámné dr. Lévai Éva irodavezető, Közszolgáltatási Iroda

Előzetesen tárgyalja:

PEB, 2018. június 20.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

X
normatív
hatósági
egyéb

X

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Képviselő-testület!
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 2014. évben hatályba lépett 96. §-a
felhatalmazást ad a települési önkormányzat részére, „hogy a) rendeletben határozza meg a
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,
b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.”
A tárgyban 2015. évben alkotott önkormányzati rendeletet Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete.
Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Miniszterelnökség
Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára által kiadott, a fővárosi és megyei
kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2017.
évi ellenőrzési munkatervéről szóló utasítás alapján több helyi önkormányzat anyakönyvi
témában készült önkormányzati rendeletét ellenőrizte.
A vizsgálat arra irányult, hogy az anyakönyvi törvényben kapott felhatalmazás alapján
megtörtént-e az anyakönyvi eseményekre vonatkozó helyi szabályozás, valamint az elkészült
önkormányzati rendeletek magasabb szintű jogszabályokkal - az Alaptörvénnyel, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel, az új Polgári
Törvénykönyvvel, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvénnyel - összhangban
vannak-e.
A Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében tett észrevételt Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi események esetén
többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díj mértékéről
szóló 16/2015. (V. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak kiegészítésére, valamint a
hivatkozott jogszabályhelyek pontosítására. Az észrevétel érinti a rendelet bevezető részét,
azonban a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése alapján nem lehet
módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét. Erre tekintettel jogtechnikai
szempontból szükséges új rendelet megalkotása.
A javaslat tartalmazza a részletszabályokat, az anyakönyvvezetők díjazását, a
többletszolgáltatások és díjaik meghatározását, továbbá új rendelkezésként a díjfizetési
kedvezményben részesülők körét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi
határozati és döntési javaslatot fogadja el.

Budapest, 2018. június 12.
Tisztelettel:
dr. Dombóvári Csaba s.k.
jegyző

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi
szolgáltatásokról és a fizetendő díjakról szóló …/2018. (....) önkormányzati rendeletet egy
fordulóban tárgyalja.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2018. június 21.

Döntési javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2018
sz. előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal megalkotja az anyakönyvi esemény
engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi szolgáltatásokról és a fizetendő
díjakról szóló …/2018. (....) önkormányzati rendeletét.
Határidő: 5 nap
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző a rendelet kihirdetéséért
Mellékletek: 1. melléklet: rendelet és indokolása
2. melléklet: hatásvizsgálati lap
3. melléklet: anyakönyvi események összesítő táblázatai
4. melléklet: rendeleteket összehasonlító táblázat

Előterjesztés 1. melléklete

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2018. (……) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi
szolgáltatásokról és a fizetendő díjakról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában és 33. §ában foglaltak alapján szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,
továbbá ezek lebonyolítása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakat,
valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjazást.
2. A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
közigazgatási területén történő anyakönyvi események kapcsán az e rendeletben megjelölt
szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.
3. Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában:
1. anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
2. hivatali helyiség: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által
biztosított helyiség, amely az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas
Házasságkötő terem a 1092 Budapest, Bakáts tér 1. szám alatti épületben,
3. hivatali munkaidő: Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

II. fejezet
Különös rendelkezések

4. A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi
esemény engedélyezésének szabályai
4. §
Anyakönyvi esemény - munkaszüneti napok kivételével - hivatali munkaidőn kívül keddi
napon 16 órától 18 óráig, pénteki napon 14 órától 17 óráig, szombati napon 11 órától 19 óráig
terjedő időszakban engedélyezhető.
5. A hivatali helyiség hivatali munkaidőn kívül történő használatához, valamint a
hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatások és
díjai
5. §
(1) A hivatali helyiség hivatali munkaidőn kívüli használatáért - a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel - szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek összege harminc percre 16.000,- Ft + Áfa,
egy órára 24.000,- Ft + Áfa.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatási díj 50 %-át kell megfizetni, amennyiben a
házasságkötési és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék
anyakönyvvezető előtt történő személyes bejelentésekor a felek legalább egyike Budapest IX.
kerületben lakóhellyel rendelkezik.
(3) Az anyakönyvi esemény leghosszabb időtartama egy óra lehet.
(4) A hivatali helyiség használati díja független a rendezvényen résztvevők számától.
(5) A hivatali helyiség befogadóképessége 100 fő, amelyből 80 fő részére biztosított ülőhely.
(6) A házasulók, a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók az anyakönyvi esemény
hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - 60.000,- Ft +
Áfa díjat kötelesek megfizetni.
(7) A házasulók, a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozó felek valamelyikének
közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt, valamint a személyes megjelenést gátló,
orvos által igazolt egyéb egészségügyi állapot esetében az egészségügyi és szociális
intézményben, illetőleg lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.
(8) A házasulók, a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók az anyakönyvi
eseményen az alábbiakban meghatározott többletszolgáltatásokat kérhetik az adott pontban
megállapított díjak megfizetése ellenében:
a) pezsgő felszolgálása legfeljebb nyolc fő részére
2.500,- Ft + Áfa,
b) zeneszolgáltatás elektronikus hanghordozóról
6.000,- Ft + Áfa,
c) vers, próza lejátszása hanghordozóról
3.000,- Ft + Áfa,
d) gyertyagyújtás
2.500,- Ft + Áfa.

6. A díjfizetés szabályai
6. §
(1) Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás a házasságkötési és a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék anyakönyvvezető előtt történő
személyes bejelentésekor igényelhető.
(2) A többletszolgáltatási díjat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri
Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) fizetési számlájára kell befizetni legkésőbb
az anyakönyvi eseményt megelőző 5. munkanapon.
(3) A többletszolgáltatást igénylő a díjbefizetésről szóló igazolást legkésőbb az anyakönyvi
eseményt megelőző 2. napon köteles bemutatni az anyakönyvvezetőnek.
(4) Az anyakönyvvezető a többletszolgáltatást megrendelő és a díjbefizetést igazoló irat
másolatát megküldi a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére további intézkedés
céljából.
7. Anyakönyvvezetőket illető díjazás
7. §
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 6.000,- Ft díjazás illeti meg, amennyiben a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett a díjazást
választja.
(2) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 16.000,- Ft díjazás illeti meg,
amennyiben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett
a díjazást választja.
III. fejezet
Záró rendelkezések
8. §
(1) E rendelet 2018. július 2. napján lép hatályba.
(2) Az e rendelet hatályba lépése előtt bejelentett anyakönyvi események vonatkozásában a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az
anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az
anyakönyvvezetőt megillető díj mértékéről szóló16/2015. (V. 26.) önkormányzati rendeletben
szereplő többletszolgáltatási díjakat kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi események esetén
többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díj mértékéről
szóló 16/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelete.
Budapest, 2018. …………..
dr. Bácskai János
polgármester

dr. Dombóvári Csaba
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Budapest Főváros Kormányhivatala a 2017. évben lefolytatott célellenőrzés keretében
szakmai segítségnyújtásként tett észrevételt Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata
Képviselő-testületének
az
anyakönyvi
események
esetén
többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díj mértékéről
szóló 16/2015. (V. 21.) önkormányzati rendeletben foglaltak kiegészítésére, valamint
hivatkozott jogszabályhely pontosítására.
Az észrevétel érinti a rendelet bevezető részét, azonban a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése alapján nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a
rendelet bevezető részét. Erre tekintettel jogtechnikai szempontból indokolt az új rendelet
megalkotása.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1.§-hoz
A rendelet célját határozza meg.
2.§-hoz
A rendelet területi és személyi hatályát állapítja meg.
3.§-hoz
Az értelmező rendelkezéseket, fogalom-meghatározásokat tartalmazza.
4.§-hoz
Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályait tartalmazza.
5.§-hoz
Az anyakönyvi eseményeken igényelhető többletszolgáltatások meghatározását, azok igénybe
vételének feltételeit és díjait tartalmazza.
6.§-hoz
A többletszolgáltatási díjfizetés lebonyolításának szabályait határozza meg.
7.§-hoz
Az anyakönyvvezetők részére a többletszolgáltatásban
ellentételezéseként kifizethető díjazás megállapítása.
8.§-hoz
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezés.

történő

közreműködés

Előterjesztés 2. melléklete

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2018. (……) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi
szolgáltatásokról és a fizetendő díjakról
1. Társadalmi hatások
A rendelet megalkotásával azok az állampolgárok, akik Ferencvárosban kívánnak házasságot
kötni vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni hivatali munkaidőn kívüli időpontban,
illetve hivatali helyiségen kívül, erre kapnak lehetőséget, azonban a többletszolgáltatás
ellentételezéseként díjat kötelesek fizetni. A rendeletben foglaltak a kerületben lakóhellyel
rendelkezők számára pozitív változás, mivel 50 %-os díjfizetési kedvezményben részesülnek
a Házasságkötő terem igénybe vétele esetén.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletalkotással az önkormányzat kiadásai nem emelkednek.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtása környezetre, egészségügyre nincs hatással.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletalkotással az adminisztratív terhek nem változnak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotását - Budapest Főváros Kormányhivatala által tett szakmai
segítségnyújtásra tekintettel - a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő
aktualizálás teszi szükségessé. A rendeletalkotás elmaradása miatt a jelenleg hatályos
önkormányzati rendelet nem lenne megfelelően aktualizálva.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak,
a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.

Előterjesztés 3. melléklete
Anyakönyvi események összesítő táblázatai
a)
Többletszolgáltatási
díjbevétel/Ft

Év

Anyakönyvvezetők
díjkifizetése/Ft

Anyakönyvi
esemény/db

Külső
helyszíni
esküvő/db

nettó

bruttó

bruttó

2014.

3.546.228,-

4.503.709,56,-

1.884.500,-

353

2

2015

4.003.197,-

5.084.060,-

2.832.500,-

378

7

2016

3.527.079,-

4.479.390,-

3.295.000,-

329

4

2017

2.941.500,-

3.735.705,-

3.222.000,-

312

3

2018.
05. 31ig

905.000,-

1.149.985,-

390.000,-

75

1

Év

Anyakönyvi
esemény/db

b)
Szolgáltatás igénylése
nélküli díjmentes
esemény/db

2015.

378

222

156

2016.

329

189

140

2017.

312

193

119

2018. 05. 31-ig

75

45

30

Szolgáltatási díjas esemény/db

c)
Anyakönyvi események kerületi lakóhely megoszlás alapján

Év

Egyik fél
kerületi
lakos

Mindkét fél
kerületi lakos

Kerületi lakos
összesen

Egyik fél
sem
kerületi
lakos

Anyakönyvi esemény/db

2014.

107

62

169

184

353

104

72

176

202

378

91

62

153

176

329

2017.

81

58

139

173

312

2018.05.31ig

17

14

31

44

75

2015.
2016.

Év

Kerületi lakos

2017
2018.05.31-ig

139
31

Szolgáltatás igénylése
nélküli díjmentes
esemény/db
86
20

Szolgáltatási díjas
esemény/db
53
11

Előterjesztés 4. melléklete

Rendeleteket összehasonlító táblázat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének
Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015. (V.26.) önkormányzati rendelete …../2018. (……) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi események esetén
az anyakönyvi esemény engedélyezésének
többletszolgáltatásért fizetendő díjak,
szabályairól, valamint az anyakönyvi
valamint az anyakönyvvezetőt megillető
szolgáltatásokról és a fizetendő díjakról
díj mértékéről
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott
jogalkotói
hatáskörében,
valamint az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 19. §-ában és a 33. §ában meghatározott feladatkörében, valamint
a 96. § b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következő rendeletet
alkotja:

I. fejezet

I. fejezet

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. A rendelet célja

1. §

1. §

A rendelet célja, hogy az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §ában és 33. §-ában foglaltak alapján
szabályozza az anyakönyvi események
hivatali
helyiségen
kívüli,
továbbá
munkaidőn kívüli lebonyolításáért, mint
többletszolgáltatás
ellentételezéseként
fizetendő
díjakat,
valamint
az
anyakönyvvezetőt megillető díjazást.
2. A rendelet hatálya

A rendelet célja, hogy az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §ában és 33. §-ában foglaltak alapján
szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, a
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésének szabályait, továbbá ezek
lebonyolítása esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként
fizetendő
díjakat,
valamint az anyakönyvvezetőt megillető
díjazást.
2. A rendelet hatálya

2. §

2. §

A rendelet hatálya Budapest Főváros IX.
kerület Ferencváros Önkormányzatának
közigazgatási területén történő anyakönyvi
események kapcsán az e rendeletben
megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre

A rendelet hatálya Budapest Főváros IX.
kerület Ferencváros Önkormányzatának
közigazgatási területén történő anyakönyvi
események kapcsán az e rendeletben
megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre

terjed ki.

terjed ki.

3. Értelmező rendelkezések

3. Értelmező rendelkezések

3. §

3. §

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában:

1. alapszolgáltatás:
anyakönyvi
esemény 4 fő részvételével történő
lebonyolítása
megfelelően
berendezett hivatali helyiségben,

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 18. §-a és 32. §-a rendelkezik arról,
hogy a települési önkormányzatnak
térítésmentesen
kell
biztosítania
az
anyakönyvi
esemény
lebonyolítására
alkalmas hivatali helyiséget, ezért a hasonló
tárgyú
megfogalmazásra
tekintettel
szükségtelen
az
alapszolgáltatás
meghatározása.

2. anyakönyvi esemény: házasságkötés,
bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése,
3. hivatali helyiség: Budapest Főváros
IX.
kerület
Ferencváros
Önkormányzata által térítésmentesen,
illetve
díjkötelesen
biztosított
helyiség, amely az anyakönyvi
esemény lebonyolítására alkalmas
Házasságkötő terem a 1092 Budapest,
Bakáts tér 1. szám alatti épületben,
4. hivatali munkaidő: Budapest Főváros
IX.
kerület
Ferencvárosi
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési
Szabályzatában
meghatározott munkarend,

1. anyakönyvi esemény: házasságkötés,
bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése,
2. hivatali helyiség: Budapest Főváros
IX.
kerület
Ferencváros
Önkormányzata
által
biztosított
helyiség, amely az anyakönyvi
esemény lebonyolítására alkalmas
Házasságkötő
terem
a
1092
Budapest, Bakáts tér 1. szám alatti
épületben,
3. hivatali munkaidő: Budapest Főváros
IX.
kerület
Ferencvárosi
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési
Szabályzatában
meghatározott munkarend.

5. hivatali munkaidőn kívüli időpontok: A 4. § (1) bekezdése tartalmazza az
keddi és csütörtöki napokon 16 órától anyakönyvi esemény engedélyezésének
szabályai között.
18 óráig, pénteki napon 14 órától 17
óráig, szombati napon 11 órától 19
óráig.

II. fejezet

II. fejezet
Különös rendelkezések
4. A hivatali helyiségen kívüli, valamint
hivatali munkaidőn kívül történő
anyakönyvi esemény engedélyezésének
szabályai
4. §
Anyakönyvi esemény - munkaszüneti napok
kivételével - hivatali munkaidőn kívül keddi
napon 16 órától 18 óráig, pénteki napon 14
órától 17 óráig, szombati napon 11 órától
19 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.

Többletszolgáltatások és díjai
4. A hivatali helyiség használata

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 18. §-a és 32. §-a rendelkezik arról,
4. §
hogy a települési önkormányzatnak
térítésmentesen
kell
biztosítania
az
(1)
Az
alapszolgáltatás
keretében anyakönyvi
esemény
lebonyolítására
lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes. alkalmas hivatali helyiséget, ezért a hasonló
tárgyú
megfogalmazásra
tekintettel
szükségtelen
az
alapszolgáltatás
meghatározása.

5. A hivatali helyiség hivatali munkaidőn
kívül történő használatához, valamint a
hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi
eseményhez kapcsolódó
többletszolgáltatások és díjai
5. §
(1) A hivatali helyiség hivatali munkaidőn
kívüli használatáért - a (2) bekezdésben
(2) A hivatali helyiség hivatali munkaidőn
foglalt kivétellel - szolgáltatási díjat kell
kívüli használatáért szolgáltatási díjat kell
fizetni, amelynek összege harminc percre
fizetni, amelynek összege harminc percre
16.000,- Ft + Áfa, egy órára 24.000,- Ft +

16.000,- Ft + Áfa, illetve egy órára 24.000,- Áfa.
Ft + Áfa.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott
szolgáltatási díj 50 %-át kell megfizetni,
amennyiben a házasságkötési és a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére
irányuló szándék anyakönyvvezető előtt
történő személyes bejelentésekor a felek
legalább egyike Budapest IX. kerületben
lakóhellyel rendelkezik.
(3) Az anyakönyvi esemény leghosszabb
(3) Az anyakönyvi esemény leghosszabb időtartama egy óra lehet.
időtartama egy óra lehet.
(4) A hivatali helyiség használati díja
(4) A hivatali helyiség használati díja független a rendezvényen résztvevők
független a rendezvényen résztvevők számától.
számától.
(5) A hivatali helyiség befogadóképessége
(5) A hivatali helyiség befogadóképessége 100 fő, amelyből 80 fő részére biztosított
maximálisan 100 fő, amelyből 80 fő részére ülőhely.
biztosított ülőhely.
(6) A házasulók, a bejegyzett élettársi
kapcsolatot létesíteni kívánók az anyakönyvi
esemény
hivatali
helyiségen
kívüli
lebonyolításáért - a (7) bekezdésben foglalt
kivétellel - 60.000,- Ft + Áfa díjat kötelesek
megfizetni.

5. Az anyakönyvi eseményen nyújtható
szolgáltatások és díjai
5. §
(1) A házasulók, a bejegyzett élettársi
kapcsolatot létesíteni kívánók az anyakönyvi
eseményen az alábbiakban meghatározott
többletszolgáltatásokat kérhetik az adott
pontban megállapított díjak megfizetése
ellenében:
a) pezsgő felszolgálása nyolc fő részére
2.500,- Ft + Áfa,
b)
zeneszolgáltatás
elektronikus
hanghordozóról
6.000,- Ft + Áfa,
c) vers, próza lejátszása hanghordozóról
3.000,- Ft + Áfa,
d) gyertyagyújtás
2.500,- Ft + Áfa.

(7) A házasulók, a bejegyzett élettársi
kapcsolatot létesíteni szándékozó felek
valamelyikének közeli halállal fenyegető
egészségi állapota miatt, valamint a
személyes megjelenést gátló, orvos által
igazolt egyéb egészségügyi állapot esetében
az egészségügyi és szociális intézményben,
illetőleg lakáson lebonyolított anyakönyvi
esemény díjmentes.
(8) A házasulók, a bejegyzett élettársi
kapcsolatot létesíteni kívánók az anyakönyvi
eseményen az alábbiakban meghatározott
többletszolgáltatásokat kérhetik az adott
pontban megállapított díjak megfizetése
ellenében:
a) pezsgő felszolgálása legfeljebb nyolc fő
részére
2.500,- Ft + Áfa,
b)
zeneszolgáltatás
elektronikus
hanghordozóról
6.000,- Ft + Áfa,
c) vers, próza lejátszása hanghordozóról
3.000,- Ft + Áfa,
d) gyertyagyújtás
2.500,- Ft + Áfa.

(2) A házasulók, a bejegyzett élettársi
kapcsolatot létesíteni kívánók az anyakönyvi
esemény
hivatali
helyiségen
kívüli
lebonyolításáért - a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel - 60.000,- Ft + Áfa díjat kötelesek
megfizetni.

Az 5. § (6) bekezdés tartalmazza.

(3) A házasulók, a bejegyzett élettársi
kapcsolatot létesíteni szándékozó felek
valamelyikének közeli halállal fenyegető
egészségi állapota miatt, valamint a
személyes megjelenést gátló, orvos által
igazolt egyéb egészségügyi állapot esetében
az egészségügyi és szociális intézményben,
illetőleg lakáson lebonyolított anyakönyvi
esemény díjmentes.

Az 5. § (7) bekezdés tartalmazza.

6. A díjfizetés szabályai

6. A díjfizetés szabályai

6. §

6. §

(1)
Az
anyakönyvi
eseményekhez
kapcsolódó
többletszolgáltatás
a
házasságkötési és a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésére irányuló szándék
anyakönyvvezető előtt történő személyes
bejelentésekor igényelhető.

(1)
Az
anyakönyvi
eseményekhez
kapcsolódó
többletszolgáltatás
a
házasságkötési és a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésére irányuló szándék
anyakönyvvezető előtt történő személyes
bejelentésekor igényelhető.

(2) Az anyakönyvvezető az igényelt
szolgáltatásokat és annak díját feljegyzi az
Anyakönyvvezető belső eljárási szabálya.
anyakönyvi
ügyiratba
csatolandó
szolgáltatást megrendelő iratra, amelyet az
igénylő aláírásával igazol.
(3) A többletszolgáltatási díjat a Budapest
Főváros
IX.
Kerület
Ferencvárosi
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) 12001008-0133032200100009 számú számlájára kell befizetni
legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző
5. munkanapon.

(2) A többletszolgáltatási díjat Budapest
Főváros
IX.
Kerület
Ferencvárosi
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) fizetési számlájára
kell befizetni legkésőbb az anyakönyvi
eseményt megelőző 5. munkanapon.

(4) A szolgáltatást igénylő a díjbefizetést
igazoló iratot legkésőbb az anyakönyvi
eseményt megelőző 2. napon köteles
bemutatni az anyakönyvvezetőnek, aki az
arról készített másolatot az ügyirathoz

(3) A többletszolgáltatást igénylő a
díjbefizetésről szóló igazolást legkésőbb az
anyakönyvi eseményt megelőző 2. napon
köteles bemutatni az anyakönyvvezetőnek.

csatolja.

(5) Az anyakönyvvezető a szolgáltatást
megrendelő és a díjbefizetést igazoló irat
másolatát megküldi a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Irodája részére további intézkedés
céljából.

(4)
Az
anyakönyvvezető
a
többletszolgáltatást megrendelő és a
díjbefizetést igazoló irat másolatát megküldi
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája
részére további intézkedés céljából.

7. Anyakönyvvezetőket illető díjazás

7. Anyakönyvvezetőket illető díjazás

7. §

7. §

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő
anyakönyvi
esemény
lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt választása
szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben meghatározott szabadidő vagy
helyette eseményenként bruttó 5.000,- Ft
díjazás illeti meg.

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő
anyakönyvi
esemény
lebonyolításában
közreműködő
anyakönyvvezetőt
eseményenként bruttó 6.000,- Ft díjazás
illeti meg, amennyiben a közszolgálati
tisztviselőkről
szóló
törvényben
meghatározott szabadidő helyett a díjazást
választja.

(2) A hivatali helyiségen és hivatali
munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény
lebonyolításában
közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a
közszolgálati
tisztviselőkről
szóló
törvényben meghatározott szabadidő vagy
helyette eseményenként bruttó 16.000,- Ft
díjazás illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen és hivatali
munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény
lebonyolításában
közreműködő
anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó
16.000,- Ft díjazás illeti meg, amennyiben a
közszolgálati
tisztviselőkről
szóló
törvényben meghatározott szabadidő helyett
a díjazást választja.

(3) A hivatali munkaidőn kívül, valamint a
hivatali
helyiségen
kívüli
elmaradt
anyakönyvi
esemény
miatt
az Nem valósul meg többletszolgáltatás, így
anyakönyvvezetőt választása szerint a díjazás nem állapítható meg.
közszolgálati
tisztviselőkről
szóló
törvényben meghatározott szabadidő helyett
eseményenként bruttó 1.500,- Ft díjazás illeti
meg.

III. fejezet

III. fejezet

Záró rendelkezések

Záró rendelkezések

8. §

8. §

(1) E rendelet 2015. június 1. napján lép (1) E rendelet 2018. július 2. napján lép
hatályba.
hatályba.
(2) E rendelet hatályba
bejelentett
anyakönyvi

lépése előtt (2) Az e rendelet hatályba lépése előtt
események bejelentett
anyakönyvi
események

vonatkozásában
a
7/2011.
(II.28.) vonatkozásában a Budapest Főváros IX.
önkormányzati
rendeletben
szereplő Kerület
Ferencváros
Önkormányzata
többletszolgáltatási díjakat kell alkalmazni.
Képviselő-testületének
az
anyakönyvi
események
esetén
többletszolgáltatásért
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
díjak,
valamint
az
hatályát veszti a Budapest Főváros IX. fizetendő
Kerület
Ferencváros
Önkormányzata anyakönyvvezetőt megillető díj mértékéről
Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi szóló 16/2015. (V. 26.) önkormányzati
események engedélyezésének szabályairól, rendeletben szereplő többletszolgáltatási
és
az
eseményekhez
kapcsolódó díjakat kell alkalmazni.
többletszolgáltatásért
fizetendő
mértékéről
szóló
7/2011.
önkormányzati rendelete.
Budapest, 2015. május 21.

díjak (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
(II.28.) hatályát veszti a Budapest Főváros IX.
Kerület
Ferencváros
Önkormányzata
Képviselő-testületének
az
anyakönyvi
események esetén többletszolgáltatásért
fizetendő
díjak,
valamint
az
anyakönyvvezetőt megillető díj mértékéről
szóló 16/2015. (V. 26.) önkormányzati
rendelete.
Budapest, 2018. …………..

