Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2011. (II.28.) rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez
kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről
Budapest Fővárosi IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar
Alkotmányról szóló 1949. évi XX. Törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói
jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

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

Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. 1 anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.
2. hivatali helyiség: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által
díjmentesen és díjkötelesen biztosított, az anyakönyvi esemény lebonyolítására
alkalmas hivatali helyiség ( 1092 Budapest IX. kerület Bakáts tér 1. Kis Házasságkötő
terem), továbbá díjkötelesen biztosított, az anyakönyvi esemény lebonyolítására
alkalmas hivatali helyiség (1092 Budapest IX. kerület Bakáts tér 1. Nagy
Házasságkötő terem - Díszterem),
3. alapszolgáltatások:
- anyakönyvi esemény céljára megfelelően berendezett helyiség ( Kis
Házasságkötő terem 4 főig),
- ünnepi beszéd,
- emléklap,
4. hivatali munkaidő: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
munkarendje.
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Módosította a 4/2012. (I.31.) rendelet 1. §-a, hatályos 2012. február 1-jétől

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi
esemény engedélyezésének szabályai
3. § (1) Anyakönyvi esemény - a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap
kivételével - hivatali munkaidőn kívül keddi és csütörtöki napokon 16 órától 18 óráig, pénteki
napon 14 órától 17 óráig, szombati napon 11 órától 19 óráig terjedő időszakban
engedélyezhető.
(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az
anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az
anyakönyv megfelelő védelme biztosított.
(3) Sem a hivatali helyiségen kívüli, sem a hivatali időn kívüli anyakönyvi esemény a már
jegyzőkönyvvel
előjegyzésbe
vett
anyakönyvi
események
lebonyolítását
nem
veszélyeztetheti.

Az anyakönyvi esemény miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak
4. § (1) Az alapszolgáltatás díjmentes.
(2) A házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli
halállal fenyegető egészségi állapota miatt, valamint a személyes megjelenést gátló, orvos
által igazolt egyéb egészségügyi állapot esetében az egészségügyi és szociális intézményben
(kórház, nyugdíjasház, stb.), illetőleg lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.
(3) Az anyakönyvi esemény a Nagy Házasságkötő teremben történő lebonyolításáért 16.000
Ft + ÁFA/fél óráig, illetve 24.000,-Ft+ÁFA/óránként díjat kell fizetni az önkormányzat
részére.
(4) Az anyakönyvi esemény a Kis Házasságkötő teremben történő lebonyolításért 5-10 főig
10.000,-Ft + ÁFA díjat kell fizetni az önkormányzat részére.
(5) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért - a (3)-(4) bekezdésben
foglalt kivétellel - 48.000 Ft + ÁFA díjat kell fizetni az önkormányzat részére.
(6) Az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő egyéb díjak:
a) pezsgő felszolgálása max. 8 főig (max. 2 üveg pezsgő)
1.200,- Ft + ÁFA/db,
b) zeneművenként
(max. 3 db)
2.000,- Ft + ÁFA/db,
c) egyéb művenként (vers, póza)(max. 3 db)
2.000,- Ft + ÁFA/db,
d) gyertya
1.600,- Ft + ÁFA/db,
(7) A szolgáltatási díjat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 5 munkanappal az
önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni.
5. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként - választása szerint - a köztisztviselők
jogállásról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy helyette bruttó 2.500,- Ft díjazás
illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül az anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként – választása szerint – a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy helyette bruttó
8.000,-Ft díjazás illeti meg.
(3) A hivatali helyiségen, továbbá a hivatali munkaidőn kívül az elmaradt anyakönyvi
esemény miatt az anyakönyvvezetőt eseményenként – választása szerint – a köztisztviselők

jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett bruttó 1.000,-Ft díjazás illeti
meg.

Hatálybalépés
6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést
követően az anyakönyvi esemény iránti bejelentés alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

Budapest, 2012. január 26.

