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Előterjesztés 
 

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

többletszolgáltatások ellentételezésekét fizetett díjakról szóló 
 

5/2011. (02.25.) Ör. számú rendelet 
 

módosításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Az egyes törvényeknek az egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. 
törvény 117. §-a 2014. július 1-jétől hatályon kívül helyezte az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű 
rendeletet, mely alapján Biatorbágy Város Önkormányzata megalkotta a hivatali 
munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatások ellentételezésekét fizetett díjakról szóló, 5/2011. (02.25.) Ör. 
sz. helyi rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).  
 
További, a Rendeletben hivatkozott jogszabályi felhatalmazások (Magyar 
Köztársaság Alkotmánya, helyi önkormányzatokról szóló törvény) is már hatályukat 
veszítették, mely változások szükségessé teszik a fenti rendelet technikai jellegű 
módosítását.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
módosító rendeletet megalkotni szíveskedjék.  
 
 
Biatorbágy, 2014. szeptember 2. 
 
       Tarjáni István s.k. 
          polgármester 
 
 
 
Összeállította, felelős: Pomaházi Krisztina osztályvezető (Igazgatási Osztály) 



 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../ 2014. (...) Ör. sz. rendelete, 
 

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

többletszolgáltatások ellentételezésekét fizetett díjakról szóló 
 

5/2011. (02.25.) Ör. számú rendelet 
 

módosításáról 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában, valamint az 
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: törvény) 96. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A Rendelet bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

 
„Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: törvény) 96. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:” 

 

2. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a 
házasulandók gondoskodnak a házasságkötés létesítésének méltó keretéről, 
továbbá ha biztosíthatók a törvény 18. § (3) bekezdésében foglaltak. Az 
engedélyezés során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett, hivatali 
helyiségen belüli anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő 
hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyezteti.” 

 

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő 
napon hatályát veszti. 

 
 
 
 

Tarjáni István      dr. Kovács András 
                     polgármester                 jegyző 
 


