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JEGYZŐ 

A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Képviselő-testület 

Az SZMSZ szerint véleményezi: - 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az egyes fogalmak pontosításán MI az anyakönyvvezetők díjazásának emelése érdekében szükséges a 
jelenleg hatályos rendelet módosítása. 

A  javasolt módosítás az anyakönyvvezetők díjazásának fővárosi szintre történő emelését célozza, 
azzal a szándékkal, hogy az anyakönyvvezetőket arra motiválja, hogy a Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatalban maradjanak, illetve vonzóvá tegye a kerületi anyakönyvi hivatalt a potenciális 
munkavállalók számára Különösen javasolt vonzóvá tenni a kerületet azért is, mert országos szinten 
szakemberhiány mutatható ki ezen a területen és  Budapest  VIII. kerülete országosan az egyik 
legleterheltebb, valamint folyamatos anyakönyvvezető hiánnyal küzdő kerület. 

Az anyakönyvvezetők anyakönyvi esemény lebonyolításáért járó díjazása a legtöbb kerületben a külső 
helyszíni és a hivatali helyiségen belüli többletszolgáltatásért fizetendő díjtételhez igazodik.  Budapest 
VIII. kerületében minden esetben egységes a fizetett díj mértéke függetlenül az esemény helyszínétől. 



A  budapesti kerületekben a legalacsonyabb anyakönyvvezetőnek fizetendő díj a hivatali helyiségben, 
munkaidőn kívül létrejött események lebonyolításáért  5000,- Ft.,  a legmagasabb pedig  23.000,- Ft. A 
hivatali helyiségen kívüli eseményen való közreműködésért járó díj mértéke  7000,- Ft--tó!  30.000,-  Ft-
ig teijed. 

2020.  év végére néhány hivatalban megemelték az anyakönyvi eseményeken való közreműködésért 
járó díjakat, ezzel jelenleg a hivatali helyiségben lebonyolított eseményekért járó díjak átlaga  6.780,-
Ft,  a külső helyszínen fizetett díjak átlaga  17.590,- Ft.  lett. 

A  statisztikai adatok szerint a budapesti kerületek közül a Józsefvárosi anyakönyvvezetők díjazása a 
legalacsonyabb.  A  jelenleg hatályos  18/2018  (VII.  18.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban:  Or.) 
6.  §-a szerint az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításáért 
anyakönyvi eseményenként külső helyszínen és hivatali helyiségben egyaránt bruttó  2.500,- Ft. 
mértékű díjazás illeti meg. 
Tekintettel arra, hogy az Ör.-ben szabályozott díj mértéke nagyon alacsony, az anyakönyvvezető 
részére az anyakönyvi eseményeken való közreműködésért túlóra elszámolással került kifizetésre a 
túlmunka. 
A  túlmunka díja az anyakönyvvezető munkabérének függvényében más-más összeg, folyamatosan és 
egyénenként változhat, ezáltal az eseményen való közreműködésért járó díjazás sem egységes, ami 
feszültség forrása lehet a kollégák körében. 

A  kerületben 2018-ban  1.297.500,- Ft  került befizetésre többletszolgáltatás igénybevétele miatt  54 
anyakönyvi eseményhez és  1.164.510,- Ft.  volt a túlóra kifizetés az anyakönyvvezetők részére  76 
esemény lebonyolításáért.  A  maradványérték:  132.990,-Ft.  volt. 

2019-ben a befizetés  96  eseményhez  2.415.000,- Ft.  volt, az anyakönyvvezetők részére túlóra 
elszámolással összesen  1.211.679,- Ft,-  kifizetés történt  72  eseményen való közreműködésért.. 
Maradványérték:  1.203.321,- Ft.. 

2020-ban  1.717.500,- Ft.  került befizetésre  66  tervezett eseményhez és  757.392,- Ft.  volt az 
anyakönyvvezetők részére kifizetett túlóra  70  esemény lebonyolításáért. Maradványérték:  960.108,-
Ft. 

A  2018-ban kifizetett  1.164.510,- Ft 275,5  óra túlóra díja két anyakönyvvezető részére, ami  138  óra 
túlmunkát jelent anyakönyvvezetőnként. 

Az egy főre jutó díj mértéke a legalacsonyabb munkabérrel rendelkező kolléga esetén bruttó 2.874,-
Ft,-, a legmagasabb munkabérrel rendelkező kolléga esetén bruttó  6.322,- Ft.  volt. Átlagosan bruttó 
4.518,- Ft.  az egy főre eső órabér a munkaidőn kívüli esemény lebonyolításáért. 

A  2019-ben kifizetett  1.168.892,- Ft 261,5  óra túlóra díja két anyakönyvvezető részére, ami  130,75  óra 
túlmunkát jelent anyakönyvvezetőnként. Az egy főre jutó túlóradíj mértéke ugyanannyi, mint 2018-
ban volt. 

2020-ban tekintettel arra, hogy ki-és belépő kolléga is volt, változott a bérek átlagösszege, ezáltal a 
díjazás mértéke is. Tavaly a kifizetett  757.392,- Ft 174  óra túlóra díja két anyakönyvvezető részére, 
ami  87  óra túlmunkát jelent anyakönyvvezetőnként. 
Az egy főre jutó óradíj mértéke a legalacsonyabb munkabérrel rendelkező kolléga esetén bruttó 
2.410,- Ft,-,  a legmagasabb munkabérrel rendelkező kolléga esetén bruttó  6.425,- Ft.  Átlagosan bruttó 
4.417,- Ft.  az egy főre jutó órabér a munkaidőn kívüli esemény lebonyolításáért. 

Az anyakönyvvezetők részére eseményenként két óra túlmunka számolható el a munkaidőn kívüli 
túlmunkáért, azonban az események óránként kerülnek lebonyolításra, általában több házasságkötés 
jön létre egymást követően ugyanazon a napon, ezért két óra díja csak az első és az utolsó eseményért 
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számolható el.  A  fenti óránkénti túlóra díja - éppen ezért - az óránként lebonyolításra kerülő 
eseményenkénti díjazásnak is tekinthető. 

Amennyiben az anyakönyvi esemény hétköznap, munkaidőn kívül jött létre, a kifizetett túlóradíj a 
fenti összeg fele is lehetett. 

Az elektronikus anyakönyv nyilvántartása szerint  Budapest  VIII. kerületében 2018-ban  185,  2019-ben 
183,  2020-ban  146  házasság jött létre.  A  házasságkötések  50-60  %-a hivatali időben, szolgáltatás 
igénybevétele nélkül és természetesen szolgáltatási díj fizetése nélkül került megkötésre. 
Tekintettel arra, hogy a házasságkötési szándék bejelentése és a házasság megkötése között egy év is 
eltelhet, a munkaidőn kívüli és külső helyszínen létrejövő házasságkötésekért befizetett 
többletszolgáltatási díj, mint bevétel, nem kizárólag a házasságkötés évében realizálódik,  de  a 
befizetett szolgáltatási díj minden esetben magasabb, mint az anyakönyvvezetők részére kifizetett díj 
mértéke. 

A  2020-as évben lebonyolított anyakönyvi esemény adatait és a mögöttünk álló év pénzügyi 
kimutatását figyelembe véve a 2021-es költségvetés tervezésekor az anyakönyvvezetők túlóra 
kifizetésére  1.000.000,- Ft.  került betervezésre. 

A  javasolt módosítás elfogadása esetén, amennyiben az anyakönyvi eseményt lebonyolító 
anyakönyvvezetők részére bruttó  6.500, Ft.  mértékű díjazás kerül megállapításra eseményenként, 
külső helyszínen és hivatali helyiségen belül történő közreműködés esetén egyaránt, úgy a kollégák 
munkájának elismerésére szolgálna azzal, hogy a budapesti kerületekben fizetett díjazások átlagához 
közelítene a többletszolgáltatásokért fizetett díj mértéke. 

Amennyiben az elmúlt három év statisztikai adatait vesszük figyelembe, mely szerint átlagosan  73 
(2018-ban  76,  2019-ben  72,  2020-ban  70)  anyakönyvi esemény lebonyolításában vettek részt az 
anyakönyvvezetők évente, úgy a túlóradíj kifizetésére betervezett  1.000.000,-  Ft-ból az 
eseményenként  6.500,- Ft.  díjtétellel számolva  76  esemény lebonyolítására elegendő a tervezett 
összeg. Figyelembe véve azt, hogy a koronavírus járvány 2021-ben is korlátozásokat  von  maga után, a 
lebonyolításra kerülő események száma nagy valószínűséggel nem haladja meg a 2020-as év adatait. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az önkormányzati rendelet módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az anyakönyvvezetők részére a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események 
lebonyolításáért fizetendő díjazás mértékének emelése anélkül, hogy ez az Önkormányzat részéről 
többletfinanszírozást igényelne.  A  döntés így a tervezettnél több pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

Az anyakönyvi eljárásról szóló  2010.  évi I. törvény  96.  §-a alapján felhatalmazást kap a települési 
önkormányzat, hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályait, illetve rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére 
fizetendő díj mértékét. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az  At. 96.  §-ában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, megalkotta az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló  18/2018.  (VII.18.) számú önkormányzati 
rendeletet. 
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A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  478/2020. (XI. 3.)  Kormányrendelet  1.  §-a értelmében a 
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 
koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdet ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

Rendeletalkotási javaslat! 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az egyes 
anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 
18/2018.  (VII.  18.)  önkormányzati rendelet módosítását. 

Melléklet:  az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak 
mértékéről szóló  18/2018.  (VII.  18.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 

A  fentiek alapján kérem a határozat' javaslat és a melléklet szerinti rendeletmódosítás elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének 
..../2021. (1.28.)  számú határozata 

az anyakönyvvezetők részére a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események 
lebonyolításáért fizetendő díjazás mértékének emeléséről 

A  képviselő-testület 

1. a jelen előterjesztés mellékletét képező rendeletmódosítással kapcsolatosan az anyakönyvvezetők 
részére a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események lebonyolításáért fizetendő díjazás 
pénzügyi fedezetére az Önkormányzat  2021.  évi költségvetésében  1.000.000,-  Ft+járulék összeget 
biztosít a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és járulékok előirányzaton. 

2. felkéri a polgármestert, hogy az I. határozati pont szerinti döntést az Önkormányzat  2021.  évi 
költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a határozat  2.  pontja esetében döntésre  2021.  január  28.,  a  3.  pont esetében az 
Önkormányzat  2021.  évi költségvetésének elfogadása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Hatósági Ügyosztály, Pénzügyi és Költségvetési 
Ügyosztály 

Budapest, 2021.  január  18. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 



Melléklet az előterjesztéshez 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2021.  (I ) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről 
szóló  18/2018.  (VII.  18.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló  478/2020. (X1.03.)  Kormányrendelet  1.  §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011.  évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdése alapján a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi 
eljárásról szóló  2010.  évi I. törvény  (At.) 96.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32. 
cikk  (1)  bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

1.  §  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes 
anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 
18/2018.  (VII.  18.)  önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)  2.  §  4.  pontja helyébe az 
alábbi  4.  pont lép: 

„4.  többletszolgáltatás: 
a) hivatali helyiségben: az anyakönyvi eseményen az anyakönyvvezető munkaidőn kívüli 

rendelkezésre állása, a házasságkötő terem használati dija, szülőköszöntő, 
fogadalomtétel, gyertyagyújtás, homoköntés (a felek által biztosított kellékekkel), 
gyűrűhúzás (a felek által biztosított gyűrűvel), zeneszolgáltatás, pezsgőfelszolgálás (a 
felek és a tanúk részére a Polgármesteri Hivatal által biztosított pezsgővel), 

b) külső" helyszínen: az anyakönyvi eseményen az anyakönyvvezető munkaidőn kívüli- és 
hivatali helyiségen kívüli rendelkezésre állása, szülőköszöntő, fogadalomtétel, 
gyertyagyújtás (a felek által biztosított gyertyával), homoköntés (a felek által biztosított 
kellékekkel), gyűrűhúzás (a felek által biztosított gyűrűvel)." 

2.  §  A  Rendelet  4.  §  (3)  bekezdésében a „házipénztárába kell befizetni" szövegrésze helyébe a 
„számlaszámára banki utalással vagy belföldi postai utalvány útján kell megfizetni" szövegrész lép. 

3.  §  (1) A  Rendelet  6.  §-ában a „hivatali helyiségen kívüli" szövegrész kiegészül a „hivatali helyiségen 
és/vagy a hivatali munkaidőn kívüli" szövegrésszel. 
(2) A  Rendelet  6.  §-ában a bruttó  „2.500,-Ft"  szövegrész helyébe a bruttó  „6.500,-Ft"  szövegrész lép. 

4.  § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, is az azt követő napon hatályát veszti. 

Budapest, 2021.  január 

  

  

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

Pikó  Andras 
polgármester 



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Az anyakönyvi eljárásról szóló  2010.  évi I. törvény  96.  §-a felhatalmazza a települési önkormányzatot, 
hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés  es  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait és a 
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, 
valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.  A  rendeletalkotás célja az 
anyakönyvvezetők részére a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események lebonyolításáért 
fizetendő díjazás mértékének emelése anélkül, hogy ez az Önkormányzat részéről 
többletfinanszírozást igényelne. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

I.§  A  többletszolgáltatások fogalmát és körét rögzíti. 

2. §  A  házi pénztár tehermentesítése érdekében a többletszolgáltatási díj házi pénztári befizetését banki 
átutalással illetve belföldi postai utalvánnyal váltja ki. 

3. § Az esemény helyszínét pontosítja és az anyakönyvvezetők díjazását rögzíti. 

4. § Hatályon kívül helyező és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 



Hatásvizsgálat 

A  rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló  2010.  évi CXXX. 
törvény (a továbbiakban: Jat.)  17.  §  (1)  bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot:  „A  jogszabály 
előkészítője — a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű — előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, 
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri 
rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz 
elkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez." 

A  hatásvizsgálat során a Jat.  (2)  bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni. 

1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A  javaslat szerinti rendeletmódosítás a költségvetésre nem lesz hatással. 
Társadalmi, gazdasági kimutatható hatása nincs. 

2. Költségvetési hatása:  A  rendelet elfogadásának a költségvetésre nincs hatása vagy enyhén negatív 
hatása lesz. 

3. Környezeti és egészségi következményei: Kimutatható hatása nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a házipénztár forgalmának kis mértékű csökkenése 
várható. 

5. A  jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  A  rendelet-módosítást a más települési önkormányzatok, különösen a budapesti 
kerületek anyakönyvezetői részére a hasonló szolgáltatásoknál való közreműködésért fizetett 
magasabb díj mértéke indokolta. Az emeléssel a Polgármesteri Hivatallal munkaviszonyban álló 
anyakönyvvezetők munkájának elismerése, megelégedettségének növelése, ezzel a pálya elhagyásának 
es  különösen a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalból való elvándorlásnak a megakadályozása volt a 
cél. 

6. A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  A 
rendelet-módosítás kapcsán jelentkező feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi 
feltételek biztosítottak a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal szervezetén belül. 



Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
18/2018.  (VII.18.) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2021.  (I. ) önkormányzati rendelete 
az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak 
mértékéről szóló  18/2018.  (VII.  18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

2. § 

4.  többletszolgáltatás: az anyakönyvi eseményen az 
anyakönyvvezető közreműködésén, jogszabályban 
rögzített hivatalos szövegének előadásán  es  eljárásán 
kívüli egyéb szolgáltatás értendő (az anyakönyvvezető 
munkaidőn kívüli rendelkezésre állása, az 
anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli 
rendelkezésre állása, házasságkötő terem használati 
díja, zeneszolgáltatás, gyertyagyújtás, szülő köszöntés, 
versmondás, pezsgőfelszolgálás a Polgármesteri 
Hivatal által biztosított pezsgővel). 

I. §  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes 
anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 
18/2018.  (VII.  18.)  önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet)  2.  §  4.  pontja helyébe az 
alábbi  4.  pont lep: 
4.  többletszolgáltatás: 
a) hivatali helyiségben: az anyakönyvi eseményen az 
anyakönyvvezető munkaidőn kívüli rendelkezésre 
állása, a házasságkötő terem használati dya, 
szülőköszöntő, fogadalomtétel, gyertyagyújtás, 
homoköntés (a felek által biztosított kellékekkel), 
gyűrűhúzás (a felek által biztosított gyűrűvel), 
zeneszolgáltatás, pezsglifelszolgálás (a felek és a 
tanúk részére a Polgármesteri Hivatal által biztosított 
pezsgővel), 
b) külső helyszínen: az anyakönyvi eseményen az 
anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli 
rendelkezésre állása, szülőköszöntö; fogadalomtétel, 
gyertyagyújtás (a felek akal biztosított gyertyával), 
homoköntés (a felek által biztosított kellékekkel), 
gyűrűhúzás (a felek által biztosított gyűrűvel). 

4. 
(3) Az anyakönyvi esemény miatti 
többletszolgáltatásért fizetendő díjat a Polgármesteri 
Hivatal házipénztárába kell befizetni a házasságkötést 
vagy élettársi kapcsolat létesítését megelőző  30  napon 
belül, a befizetési bizonylat egy példányát az 
anyakönyvvezetőnek át kell adni, melyet az 
anyakönyvvezető a  (2)  bekezdésben foglalt 
jegyzőkönyvhöz csatol. 

6. 
A  hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény 
esetén az anyakönyvvezetőt anyakönyvi 
eseményenként bruttó  2.500,-Ft  mértékű díjazás illeti 
meg. 

4. 
(3) Az anyakönyvi esemény miatti 
többletszolgáltatásért fizetendő díjat a Polgármesteri 
Hivatal számlaszámára banki utalással vagy belföldi 
postai utalvány útján kell megfizetni a házasságkötést 
vagy élettársi kapcsolat létesítését megelőző  30  napon 
belül, a befizetési bizonylat egy példányát az 
anyakönyvvezetőnek át kell adni, melyet az 
anyakönyvvezető a  (2)  bekezdésben foglalt 
jegyzőkönyvhöz csatol.  
6. 
A  hivatali helyiségen és/vagy a hivatali munkaidőn 
kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén az 
anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként bruttó 
6.500,-Ft  mértékű díjazás illeti meg. 
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