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Tisztelt Képviselő-testület!
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) bekezdése kimondja: „Ha a
települési önkormányzat a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá munkaidőn
kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kíván
megállapítani, a szolgáltatásért a települési önkormányzat rendeletében meghatározott
mértékű díjat kell fizetni.„ E szakasz (2) bekezdése értelmében: „A hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzati
rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.”
A törvény 33. § (1) bekezdése alapján: „ Ha a települési önkormányzat a bejegyzett élettársi
kapcsolat hivatali helyiségen kívüli, továbbá a munkaidőn kívül történő létesítése esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kíván megállapítani, a szolgáltatásért a települési
önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.„ E szakasz (2) bekezdése
kimondja: „A hivatali munkaidőn kívül történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzat rendeletében meghatározott
mértékű díjazás illeti meg.”
E témában 2011. évben alkotott önkormányzati rendeletet Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete az akkor hatályos anyakönyvi igazgatást szabályozó törvényerejű rendelet
alapján. A rendelet megalkotása óta megváltozott a jogi környezet, az Alaptörvény, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az új Polgári
Törvénykönyv, továbbá az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatályba lépésével
szükségessé vált az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások és azok
díjaira vonatkozó korábbi önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
A jelenleg hatályos helyi rendelet a többletszolgáltatásokon kívül olyan szabályokat is
tartalmaz, amelyek helyi szintű rendezése szükségtelenné vált, mivel az új magasabb szintű
jogszabályok rendelkeznek az adott kérdésről. A fenti törvények hatályba lépése, továbbá
azok rendelkezései alapján nem elég a jelenleg hatályos rendelet módosítása, a szabályozandó
terület megfelelő aktualizálása új rendelet megalkotását kívánja meg annak ellenére, hogy a
többletszolgáltatásokat és díjait érintő változás minimális. A jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében nem lehet módosítani a jogszabály
megjelölését, a rendelet bevezető részét. Erre tekintettel jogtechnikai szempontból indokolt az
új rendelet megalkotása.
A javaslat az elmúlt évek tapasztalatai, adatai alapján tartalmazza a részletszabályokat, az
anyakönyvvezetők díjazását, a többletszolgáltatások és díjaik meghatározását. A
pénzösszegek a többletszolgáltatások egy részénél változatlanok a korábbi szabályozáshoz
viszonyítva, néhány esetben azonban célszerű emelni a szolgáltatás díját olyan mértékben,
hogy az az igénylők számára még ne legyen megterhelő, viszont arányos legyen a szolgáltatás
költségével. (Az adatokat az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi
határozati és döntési javaslatot fogadja el.

Budapest, 2015. május 15.
Tisztelettel:

dr. Szabó József Zoltán s.k.
jegyző

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az
anyakönyvvezetőt megillető díj mértékéről szóló …/2015. (....) önkormányzati rendeletet egy
fordulóban tárgyalja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 21.

Döntési javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja
…/2015. (....) önkormányzati rendeletét az anyakönyvi események esetén
többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díj mértékéről.
Határidő: 5 nap
Felelős: jegyző a rendelet kihirdetéséért
Mellékletek: 1. melléklet: rendelet és indokolása
2. melléklet: hatásvizsgálati lap
3. melléklet: anyakönyvi események összesítő táblázata
4. melléklet: rendeleteket összehasonlító táblázat

Előterjesztés 1. melléklete

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2015. (……) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az
anyakönyvvezetőt megillető 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:
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 az anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli,
továbbá munkaidőn kívüli lebonyolításáért, mint 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. alapszolgáltatás: anyakönyvi esemény 4 fő részvételével történő lebonyolítása
megfelelően berendezett hivatali helyiségben,
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,
5. hivatali munkaidőn kívüli időpontok: keddi és csütörtöki napokon 16 órától 18 óráig,
pénteki napon 14 órától 17 óráig, szombati napon 11 órától 19 óráig.

II. fejezet
Többletszolgáltatások és díjai
4. A hivatali helyiség használata
4. §
(1) Az alapszolgáltatás keretében lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.
(2) A hivatali helyiség hivatali munkaidőn kívüli használatáért szolgáltatási díjat kell fizetni,
amelynek összege harminc percre 16.000,- Ft + Áfa, illetve egy órára 24.000,- Ft + Áfa.
(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 maximálisan 100 fő, amelyből 80 fő részére
biztosított ülőhely.
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.
(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.
(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.
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) Az anyakönyvvezető az igényelt szolgáltatásokat és annak díját feljegyzi az 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) 12001008-01330322-00100009 számú
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 csatolja.
(5) Az anyakönyvvezető a szolgáltatást 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 választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben
meghatározott szabadidő vagy helyette eseményenként bruttó 5.000,- Ft díjazás illeti meg.
(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.
(3) A hivatali munkaidőn kívül, valamint a hivatali helyiségen kívüli elmaradt anyakönyvi
esemény miatt az anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként bruttó 1.500,- Ft díjazás illeti
meg.
III. fejezet
Záró rendelkezések
8. §
(1) E rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépése előtt bejelentett anyakönyvi események vonatkozásában a
7/2011. (II.28.) 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 egyes anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért
fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete.
Budapest, 2015. …………..

dr. Bácskai János
polgármester

dr. Szabó József Zoltán
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) bekezdése kimondja: „Ha a
települési önkormányzat a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá munkaidőn
kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kíván
megállapítani, a szolgáltatásért a települési önkormányzat rendeletében meghatározott
mértékű díjat kell fizetni.„ E szakasz (2) bekezdése értelmében: „A hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzati
rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.”
A törvény 33. § (1) bekezdése alapján: „ Ha a települési önkormányzat a bejegyzett élettársi
kapcsolat hivatali helyiségen kívüli, továbbá a munkaidőn kívül történő létesítése esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kíván megállapítani, a szolgáltatásért a települési
önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.„ E szakasz (2) bekezdése
kimondja: „A hivatali munkaidőn kívül történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzat rendeletében meghatározott
mértékű díjazás illeti meg.”
E témában 2011. évben alkotott önkormányzati rendeletet Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete az akkor hatályos anyakönyvi igazgatást szabályozó törvényerejű rendelet
alapján. Az eltelt időszakban hatályba lépett az Alaptörvény, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az új Polgári Törvénykönyv, továbbá
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8.§ (2) bekezdése értelmében 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 – 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 rendelkezés.

történő

közreműködés

Előterjesztés 2. melléklete

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az
anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az
anyakönyvvezetőt megillető díj mértékéről szóló …../2015. (……) önkormányzati
rendelet megalkotásához
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.
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 a magasabb szintű új jogszabályok hatályba lépése és azok
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 táblázata

Év

Többletszolgáltatási
díjbevétel/Ft

nettó

bruttó

Anyakönyvvezetők
díjkifizetése/Ft

Házasságkötés/db

Külső
helyszíni
esküvő/db

bruttó

2012.

2.568.806,-

3.262.384,-

1.418.520,-

285

-

2013.

3.049.142,-
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Előterjesztés 2. melléklete

Rendeleteket összehasonlító táblázat
Budapest Főváros IX. kerület
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencvárosi Önkormányzata
Ferencváros Önkormányzata KépviselőKépviselő-testületének
testületének
7/2011. (II.28.) rendelete
…../2015. (……) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események
az anyakönyvi események esetén
engedélyezésének szabályairól, és az
többletszolgáltatásért fizetendő díjak,
eseményekhez kapcsolódó
valamint az anyakönyvvezetőt megillető
többletszolgáltatásért fizetendő díjak
díj mértékéről
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:

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:

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 az anyakönyvi események
hivatali
helyiségen
kívüli,
továbbá
munkaidőn kívüli lebonyolításáért, mint
többletszolgáltatás
ellentételezéseként
fizetendő
díjakat,
valamint
az
anyakönyvvezetőt megillető díjazást.
2. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IX.
kerület Ferencváros Önkormányzatának
közigazgatási területén történő anyakönyvi
események kapcsán az e rendeletben

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.
Értelmező rendelkezések

megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre
terjed ki.
3. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:
3. §
1. 1
anyakönyvi
esemény:
házasságkötés, bejegyzett élettársi E rendelet alkalmazásában:
kapcsolat létesítése.
6. alapszolgáltatás:
anyakönyvi
2. hivatali helyiség: Budapest Főváros
esemény 4 fő részvételével történő
IX.
kerület
Ferencváros
lebonyolítása
megfelelően
Önkormányzata által díjmentesen és
berendezett hivatali helyiségben,
díjkötelesen
biztosított,
az
7. anyakönyvi esemény: házasságkötés,
anyakönyvi esemény lebonyolítására
bejegyzett élettársi kapcsolat
alkalmas hivatali helyiség ( 1092
létesítése,
Budapest IX. kerület Bakáts tér 1. Kis
8. hivatali helyiség: Budapest Főváros
Házasságkötő
terem),
továbbá
IX.
kerület
Ferencváros
díjkötelesen
biztosított,
az
Önkormányzata által térítésmentesen,
anyakönyvi esemény lebonyolítására
illetve
díjkötelesen
biztosított
alkalmas hivatali helyiség (1092
helyiség, amely az anyakönyvi
Budapest IX. kerület Bakáts tér 1.
esemény lebonyolítására alkalmas
Nagy
Házasságkötő
terem
Házasságkötő terem a 1092 Budapest,
Díszterem),
Bakáts tér 1. szám alatti épületben,
3. alapszolgáltatások:
9. hivatali munkaidő: Budapest Főváros
- anyakönyvi esemény céljára
IX.
kerület
Ferencvárosi
megfelelően
berendezett
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
helyiség ( Kis Házasságkötő
Működési
Szabályzatában
terem 4 főig),
meghatározott munkarend,
- ünnepi beszéd,
- emléklap,
4. hivatali munkaidő: Budapest Főváros
IX.
kerület
Ferencváros
Önkormányzatának
Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzatában
meghatározott
munkarendje.
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.
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5. hivatali munkaidőn kívüli időpontok: keddi
és csütörtöki napokon 16 órától 18 óráig,
pénteki napon 14 órától 17 óráig, szombati
napon 11 órától 19 óráig.

Módosította a 4/2012. (I.31.) rendelet 1. §-a, hatályos 2012. február 1-jétől

(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az Magasabb szintű jogszabályok rendelkeznek
anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, a külső helyszínen lebonyolítandó
ha az anyakönyvi esemény méltósága, anyakönyvi eseményről.
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

II. fejezet
Többletszolgáltatások és díjai
4. A hivatali helyiség használata
4. §

4. § (1) Az alapszolgáltatás díjmentes.

(1)
Az
alapszolgáltatás
keretében
lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

(2) A házasulók, valamint az élettársi
kapcsolatot
létesíteni
kívánók
valamelyikének közeli halállal fenyegető Az 5. § (3) bek. tartalmazza.
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.

(2) A hivatali helyiség hivatali munkaidőn
kívüli használatáért szolgáltatási díjat kell
fizetni, amelynek összege harminc percre
16.000,- Ft + Áfa, illetve egy órára 24.000,Ft + Áfa.

(4) Az anyakönyvi esemény a Kis Megszüntetésre kerül a Kis Házasságkötő
Házasságkötő
teremben
történő Terem használatáért történő díjfizetés.
lebonyolításért 5-10 főig 10.000,-Ft + ÁFA
díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

(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
maximálisan 100 fő, amelyből 80 fő
részére biztosított ülőhely.

5) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen
kívüli
lebonyolításáért
a
(3)-(4) Az 5. § (2) bek. tartalmazza.
bekezdésben foglalt kivétellel - 48.000 Ft +
ÁFA díjat kell fizetni az önkormányzat
részére.
5. Az anyakönyvi eseményen nyújtható
szolgáltatások és díjai
5. §

(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,

(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.
(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.
(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.
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) Az anyakönyvvezető az igényelt
szolgáltatásokat és annak díját feljegyzi az
anyakönyvi
ügyiratba
csatolandó
szolgáltatást megrendelő iratra, amelyet
az igénylő aláírásával igazol.
(7) A szolgáltatási díjat legkésőbb az
anyakönyvi
eseményt
megelőző
5
munkanappal az önkormányzat költségvetési
számlájára kell befizetni.

(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.
(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
csatolja.
(5) Az anyakönyvvezető a szolgáltatást
megrendelő és a díjbefizetést igazoló irat
másolatát megküldi a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Irodája részére további
intézkedés céljából.
7. Anyakönyvvezetőket illető díjazás
7. §

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

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő
anyakönyvi
esemény
lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt választása
szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben meghatározott szabadidő vagy
helyette eseményenként

2.500,- Ft díjazás illeti meg.

bruttó 5.000,- 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.

(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.

(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.

(3) A hivatali munkaidőn kívül, valamint a
hivatali
helyiségen
kívüli
elmaradt
anyakönyvi
esemény
miatt
az
anyakönyvvezetőt választása szerint a
közszolgálati
tisztviselőkről
szóló
törvényben meghatározott szabadidő helyett
eseményenként bruttó 1.500,- Ft díjazás illeti
meg.
III. fejezet
Záró rendelkezések

Hatálybalépés

8. §

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

(1) E rendelet 2015. június 1. napján lép
hatályba.

Budapest, 2012. január 26.

(2) E rendelet hatályba lépése előtt
bejelentett
anyakönyvi
események
vonatkozásában
a
7/2011.
(II.28.)
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 egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól,
és
az
eseményekhez
kapcsolódó
többletszolgáltatásért
fizetendő
díjak
mértékéről
szóló
7/2011.
(II.28.)
önkormányzati rendelete.
Budapest, 2015. …………..

