
 

Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

24/2012. (IX.04.) önkormányzati rendelete 
a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási 

díjairól 
 
 

Balatonfőzfı Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény 96. §-a, valamint az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésrıl szóló 1982. évi 17. tvr. 15/A. § (6) bekezdésében, a 42/A. § (4) bekezdés a) és 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:  
 
 
1. § A rendelet hatálya Balatonfőzfı Város közigazgatási területén történı házasságkötési, a 

bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai és egyéb családi események (a továbbiakban 
együtt: anyakönyvi események) társadalmi megünneplésére terjed ki. 

 
 
2. § (1) Anyakönyvi események társadalmi megünneplésének a Polgármesteri Hivatal 

hivatalos helyiségében hivatali munkaidın túl, valamint a Polgármesteri Hivatal 
hivatalos helyiségén kívül történı szolgáltatásáért a megrendelık az e rendeletben 
meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha az anyakönyvi eseményre 
rendkívüli körülmény miatt kerül sor. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minısül,          

különösen a házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók 
valamelyikének orvosi igazolással alátámasztott súlyos egészségi állapota, 
mozgásképtelensége. 

 
 
3. § Az anyakönyvi események szolgáltatási díjait e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 
 
4. §  (1) Az eljáró anyakönyvvezetıt a hivatali munkaidın túl, hivatalos helyiségben történı 

anyakönyvi esemény lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként nettó 10.000,- Ft 
díjazás illeti meg. 

 
(2) Az eljáró anyakönyvvezetıt a hivatali munkaidın túl, hivatalos helyiségen kívül 

történı anyakönyvi esemény lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként nettó 
15.000,- Ft díjazás illeti meg. 

(3) Az eljáró anyakönyvvezetıt a hivatalos munkaidıben történı anyakönyvi esemény 
lebonyolítása esetén külön díjazás nem illeti meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5. §  Ez a rendelet 2012. szeptember 5. napján lép hatályba, rendelkezéseit hatályba lépését 

követı napon indult ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
Balatonfőzfı, 2012. augusztus 28. 
 
 
 
 

Marton Béla       Dr. Takács László 
polgármester       jegyzı 

 
 
 
 
Kihirdetve:  
Balatonfőzfı, 2012. szeptember 4. 
 
 
 

Dr. Takács László 
            jegyzı 

 
 
 
 
 
 

1. melléklet a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események 
szolgáltatási díjairól szóló 24/2012. (IX.04.) önkormányzati rendelethez. 

 
 

1.) Hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidın kívüli anyakönyvi esemény 
megtartása esetén az ügyfél által fizetendı díj: 35.000,- Ft 

2.) Hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidıben történı anyakönyvi esemény 
megtartása esetén az ügyfél által fizetendı díj: 20.000,- Ft 

3.) Hivatali helyiségben hivatali munkaidın kívüli anyakönyvi esemény 
megtartása esetén az ügyfél által fizetendı díj: 10.000,- Ft 

4.) Az e mellékletben meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem 
tartalmazzák. 

 
 


