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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Előző alkalommal 2021. december 9-én foglalkozott a Képviselő-testület az anyakönyvvezetői 
többletszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelettel, amikor az új szabályozás elfogadása során 
– hosszabb időt követően - megemelte az anyakönyvvezetők és az eljáró közreműködők díjazását. 
Ekkor olyan veszélyhelyzeti szabályozások voltak érvényben, amelyek nem engedték az ügyfelek 
irányában az önkormányzati díjemeléseket, így nem lehetett azokat áthárítani. E körülmény miatt 
kerül ismét a Képviselő-testület elé ez a helyi jogszabály, tekintettel arra, hogy már nincs ilyen 
díjszabályozási korlátozás, így szintre lehet hozni az ügyfelek által fizetendő díjakat a hivatalnál 
felmerülő kiadásokkal, amelyhez az áfatartalmat is hozzá kell adni. Ebből adódóan szerepelnek 
kerekítés nélküli összegek a mellékletben.  
 
A házasulandók által fizetendő bruttó díjak jelenleg a következők szerint szerepelnek a hatályos 
rendeletünkben: 
 
1. Anyakönyvvezető közreműködési díja: 9.260 Ft 
2. Gépi zeneszolgáltatás: 2.250 Ft 
3. Pezsgős koccintás: 1.985 Ft 
4. Emléklapok: 530-3.050 Ft 
 
A rendelettervezetben található díjemelés eredményeképp a következők szerint alakulnak a 2023-tól 
fizetendő díjak, azzal hogy minden év végén felül kell vizsgálni azokat a várható díj- és árváltozások 
tekintetében: 
 
1. Anyakönyvvezető közreműködési díja: 27.940 Ft 
2. Gépi zeneszolgáltatás: 6.858 Ft 
3. Pezsgős koccintás: 8.382 Ft 
4. Emléklapok: 530 - 4.200 Ft 
 
Kizárólag a fent bemutatott módosítással kapcsolatos az 1. számú mellékletben található 
rendelettervezet, amelyet kérem, hogy fogadjon el a Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Komló, 2022 november 17. 
   
 
  Polics József 

                                                 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. számú melléklet 
Rendelet-tervezet! 

 

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

a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvvezetői szolgáltatások feltételeiről szóló 23/2021. (XII. 
10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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. § 

A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvvezetői szolgáltatások feltételeiről szóló 23/2021. (XII. 10.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 
 
Komló, 2022. november 23. 
 
 
 
 
  dr. Vaskó Ernő      Polics József 
 címzetes főjegyző      polgármester  



1. melléklet 

„1. melléklet 

1. Ügyfelek által fizetendő díjak 

(az összegek a 27 %-os áfát tartalmazzák) 

1.1. Anyakönyvvezető közreműködési díja 27.940 Ft 

1.2. Gépi zeneszolgáltatás 6.858 Ft 

1.3. Pezsgős koccintás 8.382 Ft 

1.4. Emléklapok 640 – 4.200 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” 



 
Végső előterjesztői indokolás 

A tervezetben található díjemelésre eddig veszélyhelyzeti okokból nem kerülhetett sor. Ezt 
pótolja a rendelettervezet jövő évi hatálybalépéssel. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


