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Előterjesztés 
 

A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó 

többletszolgáltatások  
ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évben rendeletet alkotott a  
hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások 
ellentételezéseként fizetett díjakról.  
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya törvényességi felügyeleti 
jogkörében eljárva átfogó vizsgálat keretében ellenőrizte a helyi önkormányzatok hivatali 
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítési engedélyezésének szabályairól, illetve a többletszolgáltatás 
ellentételezésének díjairól szóló rendeleteit.  
 
A kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva a PE/030/01306-1/2017 
számú szakmai segítségnyújtás tárgyú megkeresésében szakmai álláspontjáról 
tájékoztatott, mely alapján indokolt volt a rendelet felülvizsgálata.  
 
A rendelet felülvizsgálata megtörtént, melynek eredményeként a javaslom mellékelt 
rendelet-tervezet elfogadása mellett a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül 
helyezését.   
 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § szakasza alapján a képviselő-
testület rendeletében állapítja meg az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.  
 
Hivatkozva arra, hogy ez év elején felülvizsgálatra került a köztisztviselők alapilletménye és 
annak a törvényben meghatározott összegének 20%-kal történő emeléséről a képviselő-
testület a köztisztviselők illetményéről szóló 4/2017.(II.24.) rendeletben döntött, ezért 
javaslom, hogy hasonlóan az alapilletmény emeléséhez 20%-val magasabb összegben 
kerüljön meghatározásra az anyakönyvezetők részére a többletszolgáltatás 
ellentételezésére megállapított összeg. A többletszolgáltatás ellentételezésére 
megállapított összeg az eddigi 15.300.- forintról 18.360.- forintra emelkedik. 



 
A hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli családi esemény lebonyolításáért 
fizetendő díj összege legalább hat hónapja biatorbágyi lakóhellyel rendelkező 
házasulandók esetén nem változna, ami azt jelenti, hogy annak összege: bruttó 70.000.-, 
nem helyi lakosok esetén 15.000,- forinttal nőne, ami alapján a közreműködő 
anyakönyvvezető (k) díjazása eseményenként: bruttó 30.500.- forint illetné meg. 

Kérem, a bizottságot tegye meg javaslatát, a képviselő testületet hozza meg döntését.  

Biatorbágy, 2017. szeptember 15.  

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
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A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő családi esemény 
engedélyezésének szabályairól és díjairól 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat 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 következőket rendeli el: 

1. § E rendelet alkalmazásában 

a) hivatali munkaidőn a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatában a hivatal általános munkarendjeként meghatározott időszakot, 

b) hivatali helyiségen a 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a szám alatti ingatlanon 
található épület helyiségeit, 

c) családi eseményen a házasságkötést, illetve az anyakönyvi bejegyzést nem igénylő 
névadót, házassági fogadalom megerősítését 

 kell érteni. 

2. § (1) A hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen kívül történő családi esemény 
lebonyolítása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kell fizetni. A díjat a 
családi esemény lebonyolítása iránti szándék bejelentését követő 5 napon belül kell 
megfizetni készpénz átutalási megbízáson vagy átutalással a Biatorbágyi Polgármesteri 
Hivatal számlájára. 

(2) A családi esemény hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő lebonyolításáért 
fizetendő díj: 

a) amennyiben legalább az egyik házasuló fél az anyakönyvi eseményre történő 
bejelentkezést megelőző 6 hónapban biatorbágyi állandó lakóhellyel rendelkezik: bruttó 
5.000,- Ft 

b) nem helyi lakos esetén: bruttó 15.000,- Ft  

(3) A családi esemény hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő 
lebonyolításáért fizetendő díj: 

a) amennyiben legalább az egyik házasuló fél az anyakönyvi eseményre történő 
bejelentkezést megelőző 6 hónapban biatorbágyi állandó lakóhellyel rendelkezik: bruttó 
70.000,- Ft, 

b) nem helyi lakos esetén: a (3) bekezdés a) pontjában megjelölt összegen felül 
bruttó 15.000,- Ft. 



(4) Amennyiben a házasulandók az anyakönyvi eseményt biatorbágyi egyházi felekezetek 
templomaiban kívánják igénybe venni, a díj: bruttó 15.000,- Ft. 

(5) A (2)–(4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a házasulók valamelyikének orvos 
által igazoltan közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén. 

(6) Az anyakönyvvezető a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő családi 
eseményt az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18.§ (4) bekezdése szerint 
megadott jegyzői engedély alapján bonyolíthatja le. 

(7) A családi esemény lebonyolítását kérők jogosultak a (2)-(4) bekezdés szerint megfizetett 
díj visszaigénylésére, ha a családi esemény lebonyolításának időpontja előtt legalább 15 
nappal korábban írásban lemondják. 

3. § A családi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt családi 
eseményenként 

a) hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben bruttó 18.360,- Ft, 

b) hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül bruttó 30.500,-Ft 

díjazás illeti meg. 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

2) Hatályát veszti a hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 5/2011.(02.25.) 
önkormányzati rendelet. 

 

                   Tarjáni István                                                      Dr. Kovács András 

                   polgármester                                                               jegyző 
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