
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
15/2017. (V.26.) 

 ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 
 
a hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvvezetői és egyéb 

többletszolgáltatások feltételeiről 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 
évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben 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 engedélyezhető.  
 

3. § 
 

A 2. §-ban felsorolt eseményekért, és a kapcsolódó szolgáltatásokért az 1. 
mellékletben meghatározott díjakat kell fizetni. A megállapított díjakat minden év 
március 1-jétől az előző évi infláció mértékével emelni kell. 

 
4. § 

 
(1) Az anyakönyvvezetőt havonta a köztisztviselői illetményalap 60 %-ának 

megfelelő összegű adóköteles költségtérítés illeti meg, amelyet minden hónap 
10. napjáig kell kifizetni részére. 

 
 
(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívül történő közreműködéséért - 

választása szerint - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott szabadidő helyett, a mindenkori illetményalap 13 %-ának 



megfelelő összegű adóköteles díjazás illeti meg, amelyet havonta utólag minden 
hónap 10. napjáig kell kifizetni.  

 
(3) A 2. §-ban felsorolt eseményeken közreműködőket az 1. mellékletben foglalt 

megbízási díj illeti meg, amelyet havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kell 
kifizetni. 

5. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
anyakönyvvezetői többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról, és az 
anyakönyvvezetők hivatali munkaidőn kívüli tevékenységének 
ellenszolgáltatásairól szóló 3/2011. (II.3.) önkormányzati rendelete. 

 
 
Komló, 2017. május 25. 

 
 
 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

Polics József 
polgármester 

 
  



    1. melléklet a 15/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez  
 
 
Házasságkötéssel, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével, névadó és házassági 

évforduló ünnepségekkel kapcsolatos díjak 
 

 
 
1. Ügyfelek által fizetendő díjak 

(az összegek a 27 %-os áfát tartalmazzák) 
 

 1.1 Anyakönyvvezető közreműködési díja 8.235 Ft 
 1.2 Gépi zeneszolgáltatás 2.000 Ft 
 1.3 Pezsgős koccintás 1.765 Ft 
 1.4 Vers 2.000 Ft 
 1.5 Emléklapok                                                                470-3.050 Ft 
 
2.   Közreműködők megbízási díjai 
 
2.1 Gépi zeneszolgáltatás 2.000 Ft/esemény 
2.2 Pezsgő felszolgálás 1.765 Ft/esemény 
2.3 Versmondás 2.000 Ft/esemény 
2.4 Terem előkészítése, portaszolgálat, takarítás 2.000 Ft/esemény 
 


