
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
10/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelete 

 
A hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események 

engedélyezésének szabályairól, és a fizetendő díj mértékéről  
 
Kengyel Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény 18-19.§-ban és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § E rendelet hatálya kiterjed Kengyel Községi Önkormányzat közigazgatási területén történő 
házasságkötésre, névadóra, házassági évfordulóra (a továbbiakban anyakönyvi esemény).  
 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény 
engedélyezésének szabályai 

 
2. §  1(1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

27. § (2) bekezdésében és 39. § (2) bekezdésében meghatározottak kivételével bármely 
napon lehet. 
(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának házasságkötő terme. (5083 Kengyel, Szabadság út 10.) 
(3) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak 
ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.  
(4) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az 
anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az 
anyakönyvi alapiratok megfelelő védelme biztosított. Az engedély kiadása előtt az eljáró 
anyakönyvvezető köteles meggyőződni a megjelölt helyszínen az anyakönyvi esemény 
lebonyolításának alkalmasságáról.  
(5) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a már előjegyzésbe 
vett, hivatali helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.  
(6) Egyházi szertartások helyszínén anyakönyvi esemény nem tartható. 
(7) A kérelmet írásban, az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani 

 
Az anyakönyvi események díjazása 

 
3.§ (1)Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolítása esetén fizetendő  

díj mértéke alkalmanként 50.000.-Ft.  
(2)A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén fizetendő díj 
mértéke alkalmanként: 

a) házasságkötés esetén 20.000.-Ft 
b) névadó, házassági évforduló esetén 8.000.-Ft. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díj tartalmazza a többletszolgáltatások ellenértékét, 
mely magában foglalja az ünnepi beszédet, a háttérzene biztosítását felvételről, a teremdíszítést, a 
gyertyagyújtást, az ital felszolgálását.  
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjat Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal számlájára, készpénz-átutalási megbízáson kell befizetni és az anyakönyvvezetőnek 

                                                
1 Módosította a 9/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. április 9. napjától. 
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legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 8. napon be kell mutatni. Az anyakönyvi esemény 
elmaradása, illetve a kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat kérelmező részére az 
anyakönyvvezető írásos jelzése alapján Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
visszautalja.  

 
Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke 

 
4. § (1)A hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül lebonyolított anyakönyvi eseménynél 

közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként bruttó 12.500 Ft díjazás illeti meg. 
(2)A díjazás kifizetése anyakönyvi eseményenként, elszámolás alapján történik.  

 
Záró rendelkezések 

 
5.§ E rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 

1/2015.(I.22.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 
 
 

Kengyel, 2020. augusztus 27. 
 
 
 
  Németh Lajos sk.                                                                           Dr. Bartók László sk. 
  alpolgármester                                                                                helyettesítő jegyző 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2021. április 9. 
Egységes szerkezetbe foglalta: 
 
 

Domány Katalin 
jegyző 
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Indokolás 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2020.(VIII.28.) rendeletéhez 
 

A hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól, és a fizetendő díj mértékéről  

 
 

1.§-hoz 
 
A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
 

2.§-hoz 
 
Az anyakönyvi események engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
 

3.§-hoz 
 
Az anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakat határozza meg, illetve az anyakönyvi esemény 
elmaradása, vagy a kérelem elutasítása esetén alkalmazandó szabályokat tartalmazza. 
 

4.§-hoz 
 
Az anyakönyvi eseményeken közreműködő anyakönyvvezető díjazásával kapcsolatos szabályokat 
tartalmazza. 
 

5.§-hoz 
 
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
 
 
Kengyel, 2020. augusztus 27. 
 
 
 Németh Lajos sk. Dr. Bartók László sk. 
 alpolgármester helyettesítő jegyző 
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Hatásvizsgálati lap 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület 
 

A hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól, és a fizetendő díj mértékéről szóló 

 
10/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendeletéhez 

 
 

I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak minimális társadalmi hatása várható, a díjtétel növekedése miatt. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  
 A költségvetés tekintetében kis mértékű pozitív változás várható. 
 
III.  Várható környezeti hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
 
IV.  Várható egészségügyi következmények  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 

adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  
 A rendelet megalkotására az elmúlt időszak gazdasági változásai miatt volt szükség. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  
 A rendelet végrehajtása plusz személyi kiadást nem jelent, a meglévő személyi állománnyal 

megoldható a feladat. 
 
A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség 
nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.  
 
 
 
Kengyel, 2020. augusztus 27. 
 
 
 Németh Lajos sk. 
  alpolgármester 
 


