
           

Küngös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2014.(VIII.18.) önkormányzati rendelete 

 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 

fizetendő díjak mértékéről 

 

 

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 

I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

foglalt feladatkörébeneljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Küngös Község Önkormányzat (a továbbiakban: 

önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésre ( a továbbiakban együtt: 

anyakönyvi esemény).  

 

2.§ Az anyakönyvvető hivatali helyisége: Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal 

Küngösi Kirendeltsége Küngös, Kossuth L.u.30. 

 

3.§(1)Az önkormányzat hivatali helyiségén (továbbiakban: hivatali helyiség) kívüli 

házasságkötés engedélyezését e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a 

házasságkötésre történő bejelentkezéskor.  

(2) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.  

(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell 

lenni a hivatali helyiségben előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok 

lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.  

 

4.§ (1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben történő lebonyolításának díja 

a) hivatali munkaidőben  díjmentes, 

b) hivatali munkaidőn kívül 10.000 Ft díj köteles, ha legalább az egyik fél helyi   lakos 

a díjfizetés alól mentesül.   

(2) Az anyakönyvi esemény  hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja 

a)   hivatali munkaidőben 15.000 Ft , ha legalább az egyik fél helyi lakos a  

 díjfizetés alól mentesül. 

b)  hivatali munkaidőn kívül 20.000 Ft , ha legalább az egyik fél helyi lakos a

 díjfizetés alól mentesül. 

(3) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók, valamelyikének közeli 

halállal fenyegető egészségi állapotára, az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a 

lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes. 

 

5.§ A szolgáltatási díjat a házasulók a házasságkötést megelőző nap 12 óráig kötelesek 

befizetni és a befizetés tényét igazolni az anyakönyvvezető előtt. A befizetés e célra 

biztosított készpénz átutalási megbízáson történik.  

 

6.§ Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke hivatali munkaidőn kívül történő 

anyakönyvi esemény lebonyolításakor  

 a) hivatali  helyiségben nettó 10.000,-Ft vagy az anyakönyvvezető választása szerint a 

 köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, 

 b) hivatali helyiségen kívül nettó 15.000,-Ft vagy az anyakönyvvezető választása 

 szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő. 

 



7.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követően induló 

eljárásokban kell alkalmazni. 

 

8.§ Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát vesztiKüngös Község Önkormányzat Képviselő-

testületéneka házasságkötések szolgáltatási díjairól szóló 19/2011. (XII.8.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

      Szabó Gergely       Polgár Beatrix  

       polgármester                                                                                     jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

2014. augusztus 18. 

 

 

 

Polgár Beatrix 

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet 

a 11/2014.(VIII.18.)önkormányzati rendelethez 

 

 

Küngös Község Önkormányzata 

 

Küngös 

Kossuth L. u. 30. 

8162 

 

 

Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli engedélyezését. 

 

Név:                      ………………………………………………. 

Lakcím:                ……………………………………………….. 

Kézbesítési cím:   ……………………………………………….. 

 

Név:                   …………………………………………………. 

Lakcím:              …………………………………………………. 

Kézbesítési cím: …………………………………………………. 

 

A hivatali helyiségen kívüli helyszín: 

 

……………  település …………………közterület…………...házszám/hrsz. 

 

A helyi rendeletben megállapított szolgáltatási díj befizetését vállaljuk. 

 

Tudomásul vesszük, hogy az engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik 

közre a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha 

a/ a tanúk – szükség esetén – tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk 

b/ gondoskodunk a házasságkötés létesítésének méltó keretéről 

c/ gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról  

d/gondoskodunk az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés   

létesítésének  helyszínére  való szállításáról és a hivatali helyiségbe való  biztonságos 

visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének 

feltételeiről. 

 

Küngös, ………év ………….hó ……..nap 

 

 

…………………………………….                                     …………………………………… 

aláírás             aláírás 

 

 

Az engedély megadását javaslom / nem javaslom. 

 

                                                                              ………………………………… 

közreműködő anyakönyvvezető 


