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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. december 9-én 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:   Az anyakönyvvezetői többletszolgáltatásokról szóló 
                                                   új önkormányzati rendelet elfogadása 
 
Iktatószám:                         16982/2021   Melléklet:  1 db                                

 
A napirend előterjesztője:          Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:       dr. Vikor László hatósági és adóiroda vezetője 
                                                    
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság SzMSz. 1. melléklet III. C.) 4. pont 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság 

SzMSz. 1. melléklet II. C.) 18. pont 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hivatali helyiségben és munkaidőben történő házasságkötés, és ugyanezen keretek között a 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése díjmentes. A munkaidőn vagy hivatali helyiségen kívüli 
szolgáltatás díjazás ellenében végezhető a vonatkozó törvényi felhatalmazás alapján. Ennek 
megfelelően 2011-től Komlón is az önkormányzati rendeletben rögzített díjakat fizetik az érintett 
ügyfelek, illetve részesülnek abból díjazásban a közreműködők. 
 
A hatályos önkormányzati rendeletünk értelemszerűen különválasztja azon tételeket, amelyeket az 
ügyfelek fizetnek, és azon díjazásokat, amelyekben az anyakönyvvezetők és egyéb közreműködők 
részesülnek, amikor - jellemzően szombat délutánonként - ellátják e feladataikat. A komlói díjazások 
összegei nem követik a baranyai városok és egyes nagyobb községek által meghatározottak 
nagyságrendjét, továbbá a jelenlegi infláció sújtotta időszakban elég alacsonynak mondhatóak. Ezen 
okokból tartalmaz díjemelést a rendelettervezet. 
 
Jelenleg a munkaidőn kívüli anyakönyvvezetői közreműködésért alkalmanként bruttó 6.029,- Ft a 
díjazás, míg ugyanez Pécsett bruttó 12.780,- Ft, Mohácson nettó 8.000,- Ft, Siklóson bruttó 15.000,- 
Ft csakúgy, mint Hosszúhetényben. 
 
A hatályos rendeletünk és a tervezet is egyszerűsítve kezeli a törvényi felhatalmazást. Kizárólag a 
hivatali munkaidőn túli közreműködés esetén határoz meg díjakat, függetlenül attól, hogy hivatali 
helyiségben vagy azon kívül történik a szertartás. Utóbbi esetben a megfelelő helyszínbiztosítás, és 
az anyakönyvvezető oda-vissza szállítása is a házasulók feladata, így a rendelettervezet nem 
differenciál továbbra sem helyszín tekintetében. 
 
Az önkormányzati jogszabályalkotást támogató Loclex rendszernek való minél pontosabb megfelelés 
érdekében új rendelet elfogadására teszek javaslatot, mivel így egyszerűbb kezelni a változásokat e 
megközelítésből.  

A jogszabálytervezetek előkészítésével egyidejűleg el kell végezni azok előzetes hatásvizsgálatát a 
jogalkotásról szóló törvénynek megfelelően, és annak eredményéről tájékoztatni kell a képviselő-
testületet.  

 
„A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.” 
Jelen előterjesztésben eddig leírtak már részben választ adtak a fenti kérdésekre, de összefoglaló 
jelleggel az alábbiakban térek ki a várható hatásokra. 
 
Személyi, adminisztratív, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A rendelettervezet e tekintetben nem jelent változást. 
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A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A helyi döntéshozók és az ügyfelek részéről is általánosan elfogadott, hogy a munkaidőn túl végzett 
anyakönyvvezetői közreműködés és az egyéb járulékos szolgáltatások díjkötelesek. Mindenkor 
ugyanolyan színvonalon kell nyújtani ezen szolgáltatásokat. Akkor is, ha szombat délután egy 
házasságkötés miatt kell közreműködniük az érintetteknek.  
 
Komlón a jövőben sem lesznek magasak a kapcsolódó díjak, mivel külön bérleti díjat nem 
érvényesítünk a hivatali helyiséggel összefüggésben. Kizárólag a személyes közreműködések anyagi 
megbecsülését kívánjuk olyan szintre emelni, amely Baranyában általános. Ez indokolja a 
jogszabályalkotás szükségességét. Ennek elmaradása nem von maga után következményt a 
jogszabályok szempontjából.  
 
Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: 
Jellemzően a házasságkötésértért fizetendő díjak nem jelentenek rendszeres kiadást a háztartások 
számára. Jelen központi veszélyhelyzeti szabályoás értelmében az ügyfelek irányában nem lehet 
emelni önkormányzati díjakat, így első lépésben a hivatal költségvetésére gyakorol hatást a 
rendelettervezet, amely átmenetileg növeli a kiadásokat, mivel bruttó 6.029,- Ft-ról bruttó 15.000,- 
Ft-ra emeli az anyakönyvvezetők járandóságát, továbbá a következő díjváltozások lépnek érvénybe. 
Teremelőkészítés-takarítás-portaszolgálat: bruttó 2.000,- Ft-ról bruttó 4.000,- Ft/alkalomra, 
zeneszolgáltatás: bruttó 2.000,- Ft-ról bruttó 4.000,- Ft/alkalomra, pezsgő felszolgálás: bruttó 1.765,- 
Ft-ról bruttó 2.500,- Ft/alkalomra módosul. Amint megszűnik az előbb említett veszélyhelyzeti 
korlát, akkor lehetséges „nullszaldóssá” tenni a díjstruktúrát azzal, hogy általános forgalmi adóval 
növelve áthárítjuk a díjazásokat az ügyfelekre. 
Jelenleg nem egyértelmű, hogy a veszélyhelyzet elmúltával összefüggésben milyen határidőkkel 
lehet a fenti célt megvalósítani, így a rendelettervezet jelenleg nem tartalmaz az ügyfelek irányában 
egyszeri és inflációt követő díjemelést sem. Erre a későbbiekben külön előterjesztéssel kerül sor. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az 1. mellékletben 
előterjesztett rendelettervezetet! 
 
Komló, 2021. november 30. 
  Polics József 

                                                 polgármester 
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1. számú melléklet          rendelettervezet 
 

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 
rendelete 

a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvvezetői szolgáltatások feltételeiről 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 
évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

E rendelet alkalmazásában: 
1. Hivatali helyiség: Komló, Városház tér 3. szám alatt a Komlói Közös 

Önkormányzati Hivatal által használt épületrészek. 
2. Hivatali munkaid ő: a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatában és Ügyrendjében foglalt munkaidő. 

2. § 

(1) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali munkaidőn 
vagy hivatali helyiségen kívül, munkanapon 19 óráig, továbbá szombaton 8 és 19 óra 
között engedélyezhető. 

(2) Névadó- és házassági évforduló ünnepség kizárólag hivatali munkaidőn kívül, 
munkanapon 19 óráig, továbbá szombaton 8 és 19 óra között tartható. 

3. § 

A 2. §-ban felsorolt eseményekért, és a kapcsolódó szolgáltatásokért az 1. melléklet 1. 
pontjában meghatározott díjakat kell fizetni. 

4. § 

(1) Az anyakönyvvezetőt havonta a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselőire vonatkozó illetményalap 60 %-ának megfelelő összegű adóköteles 
költségtérítés illeti meg, amelyet minden hónap 10. napjáig kell kifizetni a részére. 

(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívül történő közreműködéséért - 
választása szerint - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott 
szabadidő helyett 15.000,- Ft adóköteles díjazás illeti meg, amelyet havonta utólag 
minden hónap 10. napjáig kell kifizetni. 
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(3) A 2. §-ban felsorolt eseményeken közreműködőket az 1. melléklet 2. pontjában 
foglalt megbízási díj illeti meg, amelyet havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kell 
kifizetni. 

5. § 

Hatályát veszti a hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvvezetői 
és egyéb többletszolgáltatások feltételeiről szóló Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 15/2017 (V.26..) önkormányzati rendelete. 

6. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 
 
Komló, 2021. …………… 

 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 
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1. melléklet 

1. Ügyfelek által fizetendő díjak 

(az összegek a 27 %-os áfát tartalmazzák) 

1.1. Anyakönyvvezető közreműködési díja 9.260,- Ft 

1.2. Gépi zeneszolgáltatás 2.250,- Ft 

1.3. Pezsgős koccintás 1.985,- Ft 

1.4. Emléklapok 3.440,- Ft 

2. Közreműködők megbízási díjai 

2.1. Gépi zeneszolgáltatás 4.000,- Ft/esemény 

2.2. Pezsgő felszolgálás 2.500,- Ft/esemény 

2.3. Terem előkészítése, portaszolgálat, takarítás 4.000,- Ft/esemény



Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

Az önkormányzati rendelethez kapcsolódó értelmező rendelkezéseket tartalmazza, amelyek 
rugalmasan hivatkozzák az érintett háttérfeltételeket. 

A 2. §-hoz  

A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül engedélyezhető események időbeli korlátait 
szabályozza ez a paragrafus. Alapfeltétel, hogy vasárnapokon nincs lehetőség igénybe venni a 
rendelettervezetben biztosított szolgáltatásokat. 

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz  

A kapcsolódó pénzügyi kérdéseket rögzítik e szakaszok, amelyek három csoportra bonthatóak. 
Első, az anyakönyvvezetők költségtérítése, amely az alkalomhoz illő ruházattal és 
megjelenéssel kapcsolatos kiadásaikat fedezi. (Nyilván ennek az is az alapja, hogy hosszú évek 
óta nem kapnak a köztisztviselők ruhapénzt.) A második kategória az ügyfelek által fizetendő 
díjakat szabályozza, ahol a végösszeg az igényekhez igazodik. A harmadik pedig a 
közreműködők megbízási díjait rögzíti. Utóbbi két kérdéskört a mellékletre hivatkozva oldja 
mg a jogszabálytervezet. 

Az 5. §-hoz  

Hatályon kívül helyező rendelkezés. 

 

A 6. §-hoz  

Hatályba léptető rendelkezés. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


