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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése 

engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület 

legutóbb a 2017. július 20-án tartott ülésén módosította.  

 

A rendelet 6. § (7) bekezdése az anyakönyvvezető részére hivatali munkaidőn és hivatali 

helyiségen kívüli házasságkötésért járó díjazást szabályozza. 2011. év óta a 

többletszolgálatások díjazásának mértéke változatlan. A hivatali munkaidőn kívüli 

házasságkötés 20.000.-Ft + ÁFA, hivatali helyiségen kívüli 25.000.-Ft + ÁFA, míg az 

anyakönyvvezetők díjazásának mértéke bruttó 10.000.-Ft. 

 

Településünkön nem jellemző a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, döntő részben az 

ünnepélyes esküvők a házasságkötő teremben valósulnak meg. Az esküvői kellékeket, a 

ceremónia körülményeit a hivatal biztosítja. Az esküvők magas száma miatt javaslom a 

fizetendő költségek emelését. Javaslom, hogy a hivatali munkaidőn kívüli többletszolgáltatás 

díja 30.000.-Ft + ÁFA, a hivatali helyiségen kívüli többletszolgáltatás díja 35.000.-Ft + ÁFA 

összegre emelkedjen. 

 

A felhatalmazást adó törvény alapján kizárólag a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezető részére állapítható meg díjazás, függetlenül  

attól, hogy hivatali helyiségen belül vagy azon kívül történik.  

Az esküvőre történő felkészülést, - gondolva az anyakönyvvezető megjelenésére, az illendő 

ruházatára - az anyakönyvvezetők saját költségből finanszírozzák. Az anyakönyvvezetők un. 

ruhapénzt sem kapnak, mióta a köztisztviselői törvény ezt a jogosultságot megszüntette. Ez az 

összeg a mai árak, a felmerülő költségek növekedése miatt méltánytalanul kevés. A túlmunkát 

szabadidő biztosításával sem tudjuk kompenzálni, mert a kapcsolt munkakör nem teszi lehetővé 

a túlmunkára eső szabadidő kiadását. 

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az anyakönyvvezetők díjazását bruttó 20.000.-

Ft-ban állapítsa meg, melynek fedezete a rendelet 6. § (3) bekezdésében szabályozott 

többletszolgáltatási díj.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására.  

 

Polgár, 2018. július 6.  

 

     Tisztelettel:  

         Tóth József 

         polgármester  

      



    

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2018. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017. (III. 24.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 

I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Polgár Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és 

gazdasági bizottsága, valamint Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének 

kikérésével, az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

 

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése 

engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 6.§ (3) bekezdésben foglalt „20.000 Ft +ÁFA” szövegrész helyébe a 

„30.000 Ft + ÁFA” szöveg lép.  

2. § 

 

A Rendelet 6. § (4) bekezdésben a „25.000 Ft + ÁFA” szövegrész helyébe a „35.000 Ft + ÁFA” 

szöveg lép.   

 

3. § 

 

A Rendelet „6. § (7) bekezdésben a „bruttó 10.000 Ft” szövegrész helyébe a „bruttó 20.000 Ft” 

szöveg lép.  

 

4. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

Polgár, 2018. július 26.  

 

 

  Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester                 jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:  

 

Polgár, 2018. július ….-én  

 

 

 

      dr. Váliné Antal Mária 

         címzetes főjegyző 


