
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2011. (II.3.) számú 

rendelete 
 

AZ ANYAKÖNYVVEZET ŐI TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ 
DÍJAKRÓL, ÉS AZ ANYAKÖNYVVEZETŐK HIVATALI MUNKAID ŐN 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. 
 


