
 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

19/2017. (XI.30.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az egyes anyakönyvi  és családi események engedélyezéséről, valamint az azokért 

fizetendő díjak mértékéről 

 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 

2010. évi I. törvény 96.§ a) és b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján valamint az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el. 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed: 

a) Bátonyterenye város közigazgatási területén történő házasságkötésre és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítésére, 

b) a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője (a továbbiakban: anyakönyvvezető) 

közreműködésével tartott névadó– és házassági évforduló ünnepségekre. 

 

 

2.§ 

 

A rendelet alkalmazásában: 

a) hivatali helyiség: a Polgármesteri Hivatal Bátonyterenye, Városház u. 2. sz. alatti 

épületében lévő házasságkötő terme 

b) házasságkötés: házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

c) egyéb családi esemény: az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és 

házassági évforduló ünnep 

 

3.§ 

 

(1) A házasságkötés, valamint egyéb családi esemény hivatali helyiségen kívüli, valamint 

munkaidőn kívüli megtartása engedélyezése iránti kérelmet az esemény bejelentésével 

egyidejűleg kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani. 

(2) Házasságkötést, valamint egyéb családi eseményt lebonyolítani munkanapokon, 

valamit – munkaszüneti nap kivételével - szombaton lehet. 
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(3) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés és egyéb családi esemény csak 

akkor engedélyezhető, ha az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá az 

anyakönyvi alapiratok és a személyes adatok védelme biztosított. 

(4) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, valamint egyéb családi esemény 

engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzett házasságkötésekre, azok 

lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés vagy egyéb családi esemény 

nem veszélyeztetheti. 

(5) A házasságkötés, valamint egyéb családi esemény hivatali helyiségen kívüli, valamint 

munkaidőn kívüli megtartása engedélyezéséről a jegyző a kérelem benyújtásától 

számított 8 napon belül dönt. 

 

 

4.§ 

 

(1) Bátonyterenye Város Önkormányzata hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja 

a házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali 

helyiséget. 

(2) A hivatali helyiségben a házasságkötés és egyéb családi esemény munkanapokon 

munkaidőn kívül történő lebonyolításának díja nettó 3.500 Ft. szombati napon nettó 

8.500 Ft. 

(3) A házasságkötés és egyéb családi esemény hivatali helyiségen kívül történő 

lebonyolításának díja nettó 40.000 Ft. 

(4) A házasulók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének 

közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a házasságkötés, bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása díjmentes. 

 

 

5.§ 

 

(1) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért, valamint 

egyéb családi eseményért a szolgáltatási díjfizetési kötelezettséget legkésőbb az 

anyakönyvi eseményt, illetve egyéb családi eseményt megelőzően legalább 15 nappal 

kell teljesíteni és az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni. 

(2) Amennyiben az érintettek a házasságkötési, illetve az egyéb családi esemény 

megtartására irányuló szándékuktól a szertartás időpontját megelőző 15 napon belül 

visszalépnek vagy a szertartáson nem jelennek meg, a már megfizetett díj 

visszafizetésére nem tarthatnak igényt. Ez a rendelkezés nem alkalmazható arra az 

esetre, ha a szertartásra valamelyik érintett fél halála miatt nem kerül sor. 

 

6.§ 

 

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, valamint egyéb családi esemény 

lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy – a (2) bekezdésben 

meghatározott eset kivételével - eseményenként hétköznap esetében bruttó 3.000 Ft. 

szabadnap esetében bruttó 5.000 Ft. díjazás illeti meg. 
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(2) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés, valamint egyéb családi esemény 

lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt – az (1) bekezdés megfelelő 

alkalmazásával – eseményenként bruttó 20.000 Ft. díjazás illeti meg.  

(3) Az anyakönyvvezető minden év január 15. napjáig köteles nyilatkozni, hogy az adott 

naptári évben az anyakönyvi és családi események hivatali munkaidőn kívül történő 

lebonyolítása során végzett munkája ellenételezéseként szabadidő kiadását vagy 

díjazást kér-e. 

 

7.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet előírásait – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a hatályba lépését 

követően bejelentett házasságkötési, illetve egyéb családi esemény megtartására 

irányuló szándék esetén kell alkalmazni. 

(3) A 6.§ rendelkezéseit a hatályba lépést követően megtartott szertartások, ünnepségek 

esetében kell alkalmazni. 

 

 

8.§ 

 

Hatályát veszíti az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, az anyakönyvi események 

szolgáltatási díjáról szóló 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet. 

 
 

Bátonyterenye, 2017. november 29. 

 

 

 

 

     N a g y – M a j d o n  József                                                    dr. L e n g y e l  Tamás      

                 polgármester                                                                           jegyző 

 

 

 

 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bátonyterenye, 2017. november 30. 

               dr. L e n g y e l  Tamás      

                                                                                                  jegyző     

 


