Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselı-testületének
9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályairól és díjairól
Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselı-testülete az anyakönyvekrıl, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendelet 42/A. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a házasságkötés hivatali helyiségen, illetve
hivatali munkaidın kívüli engedélyezésérıl és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
következıket rendeli el:
1. §
E rendelet hatálya az Zalaszántó közigazgatási területén kötött házasságokra terjed ki.
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. hivatali helyiség: Zalaszántó Képviselı-testülete által kijelölt helyiség Pethı Kúria
2. hivatali munkaidı: az Zalaszántó Község Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatában meghatározott Körjegyzıségi munkaidı.
3. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat (továbbiakban
együtt: házasságkötés) létesítése esetén – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – díjat
kell fizetni.
(2) A díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Nem kell díjat fizetni a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért, ha az lakásban vagy
egészségügyi, szociális intézményben történik, és ha a házasuló:
a) egészségi állapota, vagy
b) mozgáskorlátozottsága, vagy
c) kora miatt különös erıfeszítés lenne számára az önkormányzat hivatali helyiségében
megjelenni.
(4) Méltányosságból a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért való díjfizetés alól
felmentés adható, ha:
a) a házasulók valamelyike mozgáskorlátozott,
b) a házasulók közeli hozzátartozója, vagy a tanúk valamelyike mozgáskorlátozott.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott díjat a Zalaszántó és Vindornyalak Községek
Körjegyzıségén a Zalaszántó Község Önkormányzat házipénztárában a házasságkötést
megelızı napig kell megfizetni.

4. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés
iránti kérelmet a szándék bejelentésével egyidejőleg írásban kell benyújtani.
(2) A kérelemben meg kell jelölni:
a) a házasságkötés pontos helyszínét,
b) a házasságkötés idıpontját,
c) nyilatkozatot arról, hogy:
ca) a helyszínen az eseményhez méltó körülmények biztosítottak,
cb)a házasságkötés épületen kívül, szabadban történı lebonyolítása esetén az
anyakönyv elhelyezéséhez fedett hely biztosított.
d) a külsı helyszín indokát.
5. §
Az önkormányzati rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.
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Farkas Lajos
polgármester

Kihirdetve: Zalaszántó, 2011. március 31.

Gecse Ágnes
körjegyzı

Gecse Ágnes
körjegyzı

1. számú melléklet Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselı-testületének
9/2011. (III. 31.) számú önkormányzati rendeletéhez
1. Hivatali munkaidın túl a házasságkötésért az önkormányzat részére fizetendı díj mértéke
2.000,- Ft + ÁFA/alkalom.
2. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén – hivatali munkaidıben és túl – az
önkormányzat részére fizetendı díj mértéke 5.000,- Ft + ÁFA/alkalom.
3. Hivatali munkaidın túli házasságkötés esetén a közremőködı anyakönyvvezetıt bruttó
5.000,- Ft/alkalom díjazás illeti meg.
4. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén – hivatali munkaidıben és túl is – a
közremőködı anyakönyvvezetıt bruttó 5.000,- Ft/alkalom díjazás illeti meg.

Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselı-testületének
9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályairól és díjairól
Általános indokolás
Az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló 1982. évi 17.
törvényerejő rendelet alapján a települési önkormányzat képviselı-testülete kapott
rendeletalkotási felhatalmazást a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidın kívüli
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése díjainak és szabályainak
meghatározására.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az önkormányzati rendelet értelmezi a hivatali helyiség és hivatali munkaidı fogalmakat.
A 2. §-hoz
Az önkormányzati rendelet mellékletében határozza meg a hivatali munkaidın és hivatali
helyiségen kívüli házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolat (továbbiakban együtt:
házasságkötés) létesítése esetén fizetendı díjak mértékét. Az önkormányzati rendelet
értelmében nem kell díjat fizetni az olyan személyeknek, akiknek egészségi állapotuk,
mozgáskorlátozottságuk, vagy koruk miatt nagy megterhelést jelentene az önkormányzat
hivatali helyiségében megjelenni, és emiatt a házasságkötésre lakásban vagy egészségügyi,
szociális intézményben kerül sor. Egyéb külsı helyszínen történı házasságkötés esetén a
házasuló, vagy közeli hozzátartozó, vagy a tanúk valamelyike mozgáskorlátozottságára
tekintettel a díjfizetés alól méltányosságból adható felmentés.
A 3. §-hoz
Az önkormányzati rendelet meghatározza a kérelem benyújtásának módját és a kérelem
tartalmi elemeit.
A 4. §-hoz
Az önkormányzati rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba

