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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2011.(III.25) önkormányzati rendelete
a házasságkötés szolgáltatási díjairól
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a házasságkötés
szolgáltatási díjairól az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A házasság hivatali helyiségben és munkaidőben történő megkötése, a jogszabályban
rögzített hivatalos szöveg és eljárás díjmentes anyakönyvvezetői alapszolgáltatás.
Hivatali helyiség címe: Jászszentlászló Dózsa György u. 8.
Munkaidő: hétfőtől csütörtökig 7 30 - 16 00
pénteken 7 30 - 13 30 1
2. § (1) A házasságkötésért az alábbi díjakat kell fizetni:
a) hivatali helyiségen kívül, munkaidőben: 10000 Ft+ÁFA/esemény
b) hivatali helyiségen kívül, munkaidőn kívül: 10000 Ft+ÁFA/esemény
c) hivatali helyiségben, munkaidőn kívül: 5000 Ft+ÁFA/esemény.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben mentességet illeti meg a házasulókat
abban az esetben, ha legalább az egyik házasuló fél jászszentlászlói lakóhellyel rendelkezik.
(3) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő
egésze vagy egy része helyett 2000 Ft/ esemény díjazás illeti meg.2
3.§ (1) A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali időn kívüli megkötésére irányuló
kérelmet a szándék bejelentésekor az anyakönyvvezetőnél kell előterjeszteni.
(2) A díjat az ügyfélnek a házasság megkötése előtt kell megfizetnie az önkormányzat
költségvetési elszámolási számlájára.3
4.§ Ez a rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követően bejelentett
házasságkötések esetében kell alkalmazni.
Jászszentlászló, 2011. március 25.
Kiss Melinda s.k.
polgármester

Kovács Tímea s.k.
körjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2011. március 25.
Kovács Tímea s.k.
körjegyző
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Módosította 11/2012. (IX.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§-a. Hatályos: 2012. október
1-jétől.
2
Módosította Rendelet 2. §-a. Hatályos: 2012. október 1-jétől
3
Módosította Rendelet 3. §-a. Hatályos: 2012. október 1-jétől.

