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Előterjesztés, indokolás és előzetes hatástanulmány 
A hivatali helyiségen kívüli és hivatal i munkaidőn kívül történ ő  

házasságkötés engedélyezésérő l  és a f izetendő  díjak mértékérő l  szóló 
rendelet megalkotásához 

 
Előterjesztő:  Dr. Fodor Ákos, jegyző  
Tárgy: rendelet megalkotása 
Melléklet:  1 db rendelet tervezet 
Előkészítő:  Dr. Fodor Ákos, jegyző 
Véleményező bizottság:   
Elfogadáshoz szükséges 
szavazati arány:  

minősített többség  

    Indokolás közzététele:       nem szükséges (a rendelet technikai jellegű) 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
Tisztelt Képviselők!  
 
Rendelet megalkotásának általános indokolása a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § alapján: 
 
Jelen rendelet megalkotásának indokai: Új egységes rendelet megalkotása vált szükségessé, 
melyet egyrészről az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (At.) 2021. február 1. 
napján hatályba lépő módosítása, valamint a rendelet alkalmazása során tapasztalt módosítási 
igény indokolt, mely alapján a rendelet felülvizsgálatra került és új egységes rendelettervezet 
került megalkotásra.  
 
2020. október 8. napján a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal felügyeleti vizsgálatot 
tartott, melynek során javaslattal élt a rendeletben meghatározni: 
1. a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése részletes feltételeit, 
2. a díjfizetés elmaradása esetén alkalmazandó rendelkezést. 
 
Részletes indokolás:  
 
Az értelmező rendelkezések kiegészítésre kerültek. Az At. módosítása megszünteti a vasárnapi 
napon történő házasságkötésre vonatkozó lehetőséget. Ezt a tilalmat tartalmazza a 
rendelettervezet, továbbá részletesen bekerült a többi időpont is, amikor nem lehet házasságot 
kötni (ünnepek). A hivatali időn túli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötést engedélyező 
jegyzői határozat meghozatala határideje 8 napról 5 napra módosult.   
 
Részletesen meghatározásra kerültek a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés 
engedélyezésének feltételei. Bekerült a külső helyszínek esetében a kizárólag lakhatásra, 
pihenésre, gazdasági tevékenységre szolgáló magántulajdonú ingatlanban történő esküvő 
tartásának tiltása. A díjfizetéssel kapcsolatban a díj visszafizetésére vonatkozó rendelkezés 
található.  
 
Előzetes hatásvizsgálat a Jat. 17. § alapján: 
 



 
Társadalmi hatás: A rendelet megalkotásával az At. módosító 

rendelkezéseit figyelembe véve a rendelet 
aktuális rendelkezéseket tartalmazza. 

Gazdasági, költségvetési hatás: A tervezet gazdasági, költségvetési hatása:  
többletköltséget nem eredményez. 

Környezeti, egészségi hatás: A tervezet elfogadása környezeti, egészségi 
hatást nem eredményez. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A tervezet elfogadása az adminisztratív 
terheket nem növeli. 

Jogszabály megalkotásának 
szükségessége, elmaradásának várható 
következménye: 

Új rendelet megalkotása szükséges a teljes 
rendeletet érintő módosítások miatt. 

A jogszabály megalkotásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A tervezet elfogadása esetén a rendelet 
alkalmazása többlet személyi, szervezeti, 
tárgyi feltételt nem igényel. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 
Bordány, 2021. június 15. 
 
 

Dr. Fodor Ákos 
              jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2021.(……….) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről és a fizetendő díjak mértékéről 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 
évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, ugyanezen jogszabály 19. §-ában foglalt 
feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezéséről és a fizetendő díjak mértékéről az alábbiakat rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 
1. § A rendelet hatálya Bordány Nagyközség illetékességi területén történő házasságkötések 
során, az e rendeletben meghatározott többletszolgáltatást igénybe vevőkre, továbbá a Bordányi 
Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed 
ki. 

2. Értelmező rendelkezések 
2. § E rendelet alkalmazásában: 

a) Hivatali helyiség: 6795 Bordány, Park tér 1. szám alatti Faluház Rendezvény 
(Házasságkötő) terem; Színházterem; 

b) Hivatali helyiségen kívüli helyszín: Faluház külső színpad; Faluház park; továbbá a 
házasulók által megjelölt – Bordány Nagyközség közigazgatási területén belüli- 
helyszín; 

c) Amennyiben a házasságkötésre kijelölt a) pont szerinti hivatali helyiség műszaki, 
technikai vagy egyéb okok miatt nem áll rendelkezésre, abban az esetben a helyszín: 
6795 Bordány, Szent István tér 1., ISZEK Gondozóház. 

d) Hivatali munkaidő: Bordányi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott munkarend; 

e) Anyakönyvi esemény: anyakönyvvezető előtti házasságkötés; 
f) Alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek jogszabályban rögzített eljárása és szövege; 
g) Többletszolgáltatás: a hivatali helyiségen kívül, illetve a hivatali munkaidőn kívül 

engedélyezett anyakönyvi esemény során az anyakönyvvezető közreműködése. 
 

3. A hivatali helyiségen, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezési szabályai 

3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben, továbbá hivatali 
munkaidőn túl pénteken és szombaton lehet lebonyolítani.  
(2) Hivatali munkaidőn túli anyakönyvi eseményt pénteken 14 és 18 óra, szombaton 9 és 19 óra 
között lehet lebonyolítani. 
(3) A hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésére a 
házasságkötési szándék bejelentésekor kell kérelmet benyújtani. 
(4) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés javasolt külső helyszínek különösen: 
Vadgesztenye Étterem, Sportcsarnok. 
Nem engedélyezhető házasságkötés olyan magántulajdonú ingatlanban, mely rendeltetése 
szerint a benne élő személyek életvitelszerű lakhatását, pihenését, gazdasági tevékenységét 
szolgálja. 
(5) A (3) bekezdés szerinti kérelemre a határozatot a jegyző a kérelem benyújtását követő öt 
napon belül hozza meg. 
(6) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az 
esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá az At. 18. § (3) bekezdésben foglaltak 
biztosíthatók: 
ha a felek nyilatkoznak arról, hogy 
a) a tanúk és – ha szükséges – a tolmács jelenlétét biztosítják, 
b) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és 



c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények 
bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölnek meg. 
Az engedély hiányában a hivatali helyiségen kívül házasságkötés nem tartható meg. 
 
(7) Nem köthető házasság – a közeli halállal fenyegető állapotot kivéve - január 1-jén, március 
15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, 
pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24-26-án, 
továbbá a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított munkaszüneti napon, július 
1-jén. Nem köthető házasság továbbá vasárnapi napon. 

 
4. A díjfizetés szabályai 

4. § (1) A hivatali munkaidőben lebonyolított házasságkötés térítésmentes. 
(2) Az önkormányzat a bordányi lakcímmel rendelkező házasulók részére (azon párok számára, 
akik közül legalább az egyikük rendelkezik bordányi lakcímkártyával) hivatali munkaidőn túl 
térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi események lebonyolításához alkalmas hivatali 
helyiséget. 
(3) Rendkívüli körülmény esetén (pl. a házasulók valamelyikének egészségi állapota közeli 
halállal fenyeget, tartós, vagy ideiglenes mozgáskorlátozottság...) hivatali helyiségen és hivatali 
munkaidőn kívül lebonyolított anyakönyvi esemény is díjmentes. 
(4) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen tartott házasságkötés – Faluház Színpad kivételével 
- térítésköteles. 
 (5) Az anyakönyvi események lebonyolításának többletszolgáltatási díját az önkormányzat 
éves költségvetéséről szóló rendelet melléklete tartalmazza. 
(6) A többletszolgáltatás díját a szolgáltatást igénybe vevő az anyakönyvi eseményt 
megelőzően, legkésőbb a házasságkötés időpontja előtt 8 nappal köteles a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában befizetni. Erről a tényről a házipénztárt kezelő köztisztviselő a bevételi 
pénztárbizonylat fénymásolatát átadja az anyakönyvvezetőnek. 
(7) Amennyiben a többletköltséget az arra kötelezettek nem fizetik meg, az anyakönyvvezető a 
házasságkötést megtagadja. 
(8) Amennyiben a házasságkötésre nem kerül sor, a befizetett díjat a befizető részére vissza kell 
fizetni. 
(9) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt 
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő, 
vagy meghatározott mértékű díjazás illeti meg. 
 

5. Záró rendelkezések 
5. § E rendelet 2021. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését 

követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
 
6. § Hatályát veszíti a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezéséről és a fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2018.(III.30.) 
önkormányzati rendelet. 

 
 Tanács Gábor Dr. Fodor Ákos 
 polgármester jegyző 
 
Z á r a d é k :  
 
A rendelet kihirdetése 2021……………. napján megtörtént. 
 



 Dr. Fodor Ákos 
              jegyző 
 


