
K i v o n a t   a Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 30-i 
  rendkívüli  ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
 

Kuncsorba   Község  Önkormányzata  
Képviselı-testületének 

6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelete 
 

a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, és egyéb, nem 
anyakönyvi esemény díjairól 

 
 

Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az anyakönyvekrıl, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendelet 
42/A. § (4) bekezdése alapján kapott felhatalmazás és a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a hivatali helyiségen, ill. hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének, valamint egyéb nem anyakönyvi 
események díjának mértékérıl a következıket rendeli el. 

1. § 
 
A rendelet hatálya Kuncsorba Község közigazgatási területén tartandó házasságkötés 
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (továbbiakban: anyakönyvi esemény) 
terjed ki. Kiterjed továbbá a rendelet hatálya azon névadó, házassági évforduló 
(továbbiakban: nem anyakönyvi esemény) eseményekre, ahol jogszabály nem teszi 
kötelezıvé anyakönyvvezetı jelenlétét és közremőködését, de az érintettek azt kérik. 
 

2. § 
 
(1) Kuncsorba Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala hivatali 
munkaidıben - elıre egyeztetett idıpontban - térítésmentesen biztosítja a hivatali 
helyiséget (házasságkötı terem) az anyakönyvi esemény lebonyolítására. 
 
(2) Rendkívüli körülmény esetén – különös tekintettel a házasulók, valamint az 
élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének halállal fenyegetı egészségi 
állapotára- pl. lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes. 
 

3.  § 
 
(1) Hivatali helyiségben hivatali munkaidıben az anyakönyvi esemény 
térítésmentes. 
 
(2) Az anyakönyvi esemény szolgáltatási díja,  
a) amennyiben az a hivatali helyiségben hivatali munkaidın kívül  történik,        

2.000,-Ft + Áfa, 
b) amennyiben az a hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidıben történik,        

2.000,-Ft + Áfa , 
c) amennyiben az a hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidın kívül  történik,  

4.000,-Ft + Áfa. 
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(3) A szolgáltatási díj tartalmazza az anyakönyvi esemény személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosítását. 
 

 
 
 

4. § 
 
Nem anyakönyvi eseménynél az anyakönyvvezetı jelenlétének és 
közremőködésének szolgáltatási díja 2.000,-Ft + Áfa. 
 

            5. § 
 
E rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
            Rédai János sk.        Dr. Ondok László sk. 

   polgármester                aljegyzı 
 
 

 
Kivonat hiteléül: 
Kuncsorba,2011.03.31. 
 
Nagy Lajosné 
 
 
Z á r a d é k: 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. március 31. 
 
 
 
 
 

/: Dr. Ondok László :/ 
aljegyzı 

 
 


