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Előterjesztés 
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedé-
lyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 

szóló rendelet 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Előzmények: 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint, a Miniszterelnökség Hatósági 
Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárától a TKF-1/94/1/2021. számon, „Tájékoztatás önkormányzati 
rendeleteket érintő jogszabályváltozásról” tárgyban érkezett megkeresés és az anyakönyvi eljárások 
egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. 
évi. CLXVI. törvény az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 27. § (2) 
bekezdésének és 39. § (2) bekezdésének 2021. február 1. napján hatályba lépett módosítása okán a helyi 
önkormányzatok At. 96. § felhatalmazása alapján alkotott rendeleteit felülvizsgálatra kerültek. Az fe-
lülvizsgálat eredményeként megállapítható volt, hogy a 2017-ben már feltárt hibák orvoslására mara-
déktalanul nem került sor, ezért szükséges, hogy az At. 96. §-ának felhatalmazása alapján alkotott ön-
kormányzati rendeletet felülvizsgálata 2021. augusztus 31. napjáig. megtörténjen. 
 
Általános indokolás 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.)96. §-a felhatalmazást ad a 
települési önkormányzatok részére,   határozzák meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályait, valamint rendeletben állapíthas-
sák meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén 
a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére 
fizetendő díj mértékét. A rendelkezés egyértelművé teszi, hogy amennyiben a települési önkormányzat 
a hivatali helyiségen és a munkaidőn kívüli házasságkötésért, mint szolgáltatásért ellenszolgáltatást kí-
ván megállapítani, akkor ezt csak önkormányzati rendeletben teheti meg 
 
Részletes indokolás 

A rendelet-tervezet 1-3. §-ához 
A rendeletben meghatározásra került az anyakönyvi események helyszíne, valamint a mellékletben a 
többletszolgáltatásért fizetendő díj itt kerül meghatározásra. 
 
A rendelet-tervezet 4. §-ához 
A rendelet hatályba lépését, továbbá az előző rendelet hatályvesztését szabályozza. 
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Hatásvizsgálat 
 

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
a. társadalmi, gazdasági, költ-
ségvetési hatás 

b. környezeti és egészségi kö-
vetkezmény 

c. adminisztratív terheket befo-
lyásoló hatás 

- társadalmi hatás: lakossági 
igényt elégít ki 

- gazdasági hatás: Közvetlen 
gazdasági és költségvetési 
hatásai vannak.  
 

- környezeti következmény: 
nincs hatása 

- egészségi következmény: 
nincs hatása 

- nincs hatása 

2. A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következmé-
nyei: 
- jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendelet felülvizsgálata, illetve új rendelet megal-

kotása a kormányhivatal jelzése alapján szükséges 
3. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
- Az alkalmazáshoz a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel 

 
 

Kérem, hogy az előterjesztésem áttekinteni szíveskedjenek. 
 
 
Bana, 2021. augusztus 4. 
 
 
 

Toma Richárd s.k. 
polgármester 
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Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2021. (   .       .) önkormányzati rendelete 
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedé-
lyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 

 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Bana Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihir-
detett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredetei jog-
alkotói hatáskörében, továbbá az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§ a) és b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya kiterjed a Bana Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) il-
letékességi területén történő házasságkötésekre. 
 
 
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályai 
 

2.§ 
(1) Házasságkötést hivatali munkaidőben (alapszolgáltatásos szertartás), és hivatali munkaidőn 
kívüli időben a Közös Önkormányzati Hivatal Banai Kirendeltségének dísztermében (2944 
Bana, Jókai M. u. 18.) lehet lebonyolítani. 
 
(2) E rendelet alkalmazásában hivatali munkaidő: a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend. 
 
(3) Házasságkötés hivatali helyiségen kívüli helyszínen való tartásának engedélyezése iránti 
kérelmet az esemény tervezett időpontját megelőző 8 nappal előbb írásban kell benyújtani a 
jegyzőhöz. 
 
(4) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már 
előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon 
kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti. 
 
  

A házasságkötés díjazása 
 

3.§ 
(1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a házasságkötés lebo-
nyolításához alkalmas hivatali helyiséget. 
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(2) A házasságkötés 2.§ (1) bekezdésében meghatározott helyszínen, de hivatali munkaidőn 
időn kívül, továbbá hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül történő lebonyolí-
tásának díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 
(3) Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli ha-
lállal fenyegető egészségi állapota esetében egészségügyi és szociális intézményben továbbá 
lakáson lebonyolított házasságkötés díjmentes. 
 
 

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke 
 

4.§ 
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyv-
vezetőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy az 1. 
mellékletben szereplő díjazás illeti meg. 
 

Záró rendelkezés 
 

5.§ 
(1) E rendelet 2021.július 1. napon lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a házasságkötés engedélyezéséről és a szolgál-
tatási díjakról szóló 7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
 

Toma Richárd  dr. Bacsárdi József  
polgármester  jegyző 
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1. számú melléklet 
 

I. TÖBBLETSZOLGÁLTATÁS ELLENTÉTELEZÉSÉNEK DÍJA 
 
 

1. Házasságkötés, hivatali helyiségben, munkaidőn túl történő lebonyolítá-
sáért az ügyfél által fizetendő díj 12 500 Ft 

2. Házasságkötés és hivatali helyiségen és hivatali időn kívül történő lebo-
nyolításáért az ügyfél által fizetendő díj 25 000 Ft 

 
 

II. ANYAKÖNYVVEZETŐ DÍJA 
 

 

hivatali helyiségben, munkaidőn túl 10.000 Ft  
 

hivatali helyiségen kívül, munkaidőn túl 20.000 Ft  
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