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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet (melynek módosítása 2011. január 1-jén lépett hatályba) 15/A. §. (6) 
bekezdése kimondja, hogy a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali 
helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá a munkaidőn kívüli történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a 
települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. A (7) bekezdés 
szerint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról 
szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy része helyett, az önkormányzati 
rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg. 
 
A 42/A. §. (4) bekezdés szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy 
a.) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályait, 
b.) rendeletben szabályozza a hivatali helységen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő 
díj mértékét. 
 
Korábban ezek a kérdések jogszabályi szinten nem voltak rendezve. Jelenleg az 58/2005. 
(IV.14.) sz. önkormányzati határozat alapján a házasságkötés és névadó ünnepségi 
szolgáltatások díjai az alábbiak:  
 
  - gépi zene    1.610.-Ft 
  - pezsgős koccintás   1.445.-Ft 
  - versmondás    1.285.-Ft 
  - emléklap    380,-2.620.-Ft 
  - terembér (nagyterem esetén) 6.430.-Ft 
 
Jegyzői intézkedés alapján az anyakönyvvezetők jelenleg 22.500.-Ft adóköteles  
költségátalányban részesülnek. (Alkalomhoz illő ruházat és megjelenés fodrász, kozmetikus.) 
 
Szintén Jegyzői intézkedés alapján az anyakönyvi eseményeken közreműködők részére az 
alábbi összegek számolhatók el: 
 
  - portaszolgálat   2.000.-Ft/esemény 
  - versmondás    1.700.-Ft/esemény 
  - gépi zene    1.400.-Ft/esemény  
  - pezsgős koccintás   1.400.-Ft/esemény 
 



Mindezek, valamint az anyakönyvi tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások 
szabályozása indokolt egységes önkormányzati rendeletben. Javaslom ezért a Tisztelt 
Képviselő-testületnek a mellékelt önkormányzati rendelet elfogadását, valamint az 58/2005. 
(IV.14.) sz. önkormányzati határozat 2011. február 03-val történő visszavonását. 
 
Határozati javaslat: 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében – a Pénzügyi Jogi 
és Ellenőrzési Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az 
anyakönyvvezetői többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról és az anyakönyvvezetők hivatali 
munkaidőn kívüli tevékenységének ellenszolgáltatásairól szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:  
A Képviselő-testület az 58/2005. (IV.14.) számú határozatát 2011. január 01-től visszavonja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr.Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
Komló, 2011. január 27. 
         dr.Vaskó Ernő 
                         címzetes főjegyző 



 
 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2011. (II.3.) számú 

rendelete 
 

AZ ANYAKÖNYVVEZETŐI TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ 
DÍJAKRÓL, ÉS AZ ANYKÖNYVVEZETŐK HIVATALI MUNKAIDŐN KÍVÜLI 

TEVÉKENYSÉGÉNEK ELLENSZOLGÁLTATÁSAIRÓL 
 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. §. (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
 

E rendelet hatálya Komló Város Anyakönyvvezetőjének illetékességi területén történő 
házasságkötésekre terjed ki. 
 

2.§. 
 
Komló Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre alkalmas hivatali 
helyiséget. 
 

3.§. 
 
A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés esetén a többletszolgáltatások ellentételezéseként a függelék 1.) pontjában 
meghatározott mértékű díjakat kell fizetni. A megállapított díjakat minden év április 15-től az 
előző évi infláció mértékével emelni kell. 
 

4.§. 
 
Az anyakönyvvezetőt hivatali helyiségen kívüli, továbbá hivatali munkaidőn kívül történő 
közreműködése esetén, választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott szabadidő helyett, a mindenkori köztisztviselői illetményalap 13 %-ának 
megfelelő mértékű (függelék 2.) pont) adóköteles díjazás illeti meg, melyet havonta utólag 
minden hó 10-ig kell kifizetni.  
 

5.§. 
 
Az anyakönyvvezetők részére havi, a mindenkori köztisztviselői illetményalap 60 %-ának 
megfelelő összegű (függelék 2.) pont) adóköteles költségtérítés fizetendő, tevékenységükkel 
kapcsolatos többletköltségeik fedezeteként. (Alkalomhoz illő megjelenést biztosító ruházat, 
kozmetikus, fodrász stb.) melyet havonta utólag minden hó 10-ig kell kifizetni. Helyettesítés 
esetén a költségtérítés arányosan megosztandó. 



 
6.§. 

 
Az anyakönyvi eseményeken közreműködők részére elszámolható bruttó összegek, a függelék 
3.) pontja szerintiek, melyet minden hónap 10. napjáig az előző havi elszámolás alapján kell a 
közreműködőknek kifizetni, mértékét minden év április 15-től az előző évi infláció 
mértékével emelni kell. 
 

Záró rendelkezések 
7.§. 

 
A házasságkötésre vonatkozó szabályokat a névadó ünnepségekre és a bejegyzett élettársi 
kapcsolatra is alkalmazni kell. 
E rendelet 2011. február 03. napján lép hatályba, rendelkezéseit ezt követő időpontban 
tartandó anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni. 
 
 
K o m l ó, 2011. február 03. 
 
 
 Polics József dr. Vaskó Ernő 
 polgármester címzetes főjegyző 

 
 



 
         

Függelék 
 
 
1.) A házasság hivatali helységen kívül történő megkötése, továbbá a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatások ellentételezéseként az alábbi 
mértékű díjakat kell fizetni: 

- anyakönyvvezető közreműködése 7.000.-Ft 
- gépi zene    1.700.-Ft 
- versmondás    1.700.-Ft 
- pezsgős koccintás   1.500.-Ft 
- emléklap       400.-2.600.-Ft 

 
2.) Jelenlegi köztisztviselői illetményalap 38.650.-Ft, melynek 60 %-a: 23.200.-Ft, 13 %-a: 
5.200.-Ft. 
 
3.) Az anyakönyvi eseményeken közreműködők részére elszámolható bruttó összegek: 
 
   - portaszolgálat   2.000.-Ft/esemény 
   - versmondás    1.700.-Ft/esemény 
   - gépi zene    1.700.-Ft/esemény 
   - pezsgő felszolgálás   1.500.-Ft/esemény 
 
 
 
K o m l ó, 2011. február 03. 



                 1.sz. melléklet 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

    KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL_____ 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2005. április 14-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
Tárgy: Házasságkötés és névadó ünnepségi szolgáltatások díjai 
 

58/2005. (IV.14.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, az igazgatási, ügyrendi és 
összeférhetetlenségi, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével - megtárgyalta a házasságkötés és névadó ünnepségi 
szolgáltatások díjainak emelésére tett javaslatot. 
 
A képviselő-testület a házasságkötés és névadó ünnepségi szolgáltatások díjait 2005. 
április 15.-től, az alábbiak szerint állapítja meg: 
 Gépzene 1.000 Ft + ÁFA 
 Élőzene 1.200 Ft + ÁFA 
 Versmondás 800 Ft + ÁFA 
 Pezsgős koccintás 900 Ft + ÁFA 
 Emléklap  140 Ft + ÁFA – 1.656 Ft + ÁFA 
 Terembérleti díj 5.000 Ft 
 
A megállapított díjakat minden év április 15.-től az előző évi infláció mértékével 
emelni kell. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő jegyző 
 

K.m.f. 
 
 
 

dr. Szakács László  s.k. 
alpolgármester 

 
dr. Vaskó Ernő  s.k. 

jegyző 
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