
Bátya Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
7/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól 

 

 

Bátya Község Önkormányzata Képviselı-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 következıket rendeli el:  
 
1. § A rendelet hatálya Bátya község közigazgatási területén történı házasságkötés 
létesítésére terjed ki. 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

1. hivatali helyiség: Bátyai Polgármesteri Hivatal polgármesteri iroda (Bátya, Kossuth L. utca 
20.), valamint a Bátyai Faluház nagyterme (Bátya, Rákóczi utca 2.). 

2. hivatali munkaidı: A Bátyai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatában 
meghatározott munkaidı.  

3. § (1) A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidın kívül történı 
házasságkötés engedélyezése iránti kérelmet írásban a házasságkötési szándék bejelentésével 
egyidejőleg kell az anyakönyvezetınél benyújtani.  

(2) A kérelemnek tartalmazni kell a felek nyilatkozatát arról, hogy az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény 18. § (3) bekezdésében foglalt feltételeket biztosítják és e rendelet 
4. §-ában meghatározott díjat megfizetik. 

(3) A házasság hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidın kívül történı megkötését 
a jegyzı engedélyezi. 

4. § (1) A hivatali helyiségben, hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés esetén 
10.000.- Ft +ÁFA díjat kell fizetni. 

(2) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés esetén 
20.000.- Ft +ÁFA díjat kell fizetni.  

(3) A házasulók valamelyikének közeli halálával fenyegetı egészségi állapota esetében a 
lakáson lebonyolított házasságkötés térítésmentes. 

5. § (1) A 4. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott díjat a házasságkötést engedélyezı 
határozat kézhezvételétıl számított 8 napon belül kell megfizetni Bátya Község 
Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára készpénz átutalási megbízással vagy 
átutalással.    

(2) Ha a házasságkötés meghiúsulását a házasulók legalább 3 munkanappal a kitőzött idıpont 
elıtt az anyakönyvezetınél írásban bejelentik, részükre a befizetett díjat vissza kell fizetni. 



6. § (1) A hivatali munkaidın kívül történı házasságkötésben közremőködı anyakönyvvezetı 
választása szerint a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló törvényben meghatározott szabadidı, 
vagy illetményének a szabadidıre járó arányos összege illeti meg.  

(2) Az anyakönyvvezetıt megilletı díj kifizetése tárgyhónapot követı hó 5. napjáig történik, a 
szabadidı megváltására a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló törvény rendelkezései az 
irányadók.  

(3) Az anyakönyvvezetık részére évente egy alkalommal 20.000.- Ft összegő munkaruha 
juttatás jár.  

(4) Az anyakönyvvezetı köteles a munkaruha juttatás összegével a Bátyai Polgármesteri 
Hivatal nevére szóló, a számviteli szabályoknak megfelelı számlával legkésıbb a tárgyév 
december 15. napjáig elszámolni.  

(5) Az anyakönyvvezetı a munkaruha juttatást kosztüm, szoknya, blúz, nadrág, blézer, cipı, 
csizma megvásárlására fordíthatja.  

7. § (1) Ez a rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti Bátya Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hivatali helyiségen 
kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 9/2011. (VII.18.) önkormányzati 
rendelete. 

 
Bátya, 2017. május 17. 
 
 
 
 
 Zsebics Ilona   Bukros Noémi Linda 
 polgármester    jegyzı 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Kihirdetve: 2017. május 29. napján. 
 
 
                                                                                            Bukros Noémi Linda  
                                                                                                       jegyzı 
 
 
 
 
 

 


