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Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 10.) 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. 

(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. § 
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Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.  
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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 530-3.050,- 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
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Általános indokolás 

Hatályon kívül helyező rendelkezés. 

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. 

A 6. §-hoz  

Hatályba léptető rendelkezés. 


