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Tisztelt Képviselő-testület! 
Az anyakönyvi eljárásról szóló, 2011. január 01. napján hatályba lépı, 2010. évi I. 

törvény kötelezı rendeletalkotási tárgykört írt elı az önkormányzatoknak a házasságkötések 
kapcsán fizetendő térítési díj, illetve esetlegesen az engedélyezés különleges eljárási 
szabályainak rögzítésére.  
 Ezen törvényi felhatalmazás alapján került elfogadásra a 8/2011. (III. 30.) sz. rendelet. 
A rendelet értelmében az anyakönyvvezetők részére a hivatali munkaidőn kívüli 
közreműködésért az általános szabályok szerint – választásuk alapján – szabadidő (1 
munkanap/esküvő) vagy a korábbi gyakorlattal megegyező mértékű javadalmazás jár. 
 Időközben kiderült, hogy a rendeleti szabályozás során az anyakönyvvezetők korábban 
is meglévő un. ruhapénze kimaradt a szabályozásból. A hatályos jogszabályok az 
anyakönyvvezetők részére alkalomhoz illő ünnepi öltözetet írnak elő. A hivatal közszolgálati 
szabályzata ugyan tartalmazza ezt a fajta költségtérítést, de a rendeleti jogosultság hiányzik. A 
módosítás tehát nem többlet juttatás, mert hasonló mértékben a korábbi években is kifizetésre 
került, de ez évben – fenti hiányosság miatt – az anyakönyvvezetők még nem tudták igénybe 
venni. 
 Fentiek alapján kérem a rendelet kiegészítésének megtárgyalását és elfogadását. 
 
Alsónémedi, 2011. szeptember 6. 
           Dr. Percze Tünde 

            jegyző 
 
     T E R V E Z E T 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2011.(IX.13.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és 
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, valamint az 
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 
házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az 
anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 8/2011. (III. 30.) rendeletét (továbbiakban: R.)  az 
alábbiak szerint módosítja. 
       1.§ 
 
A R. 3.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
3.§ (6) Az anyakönyvvezetıt évente a mindenkori illetményalap 100 %-nak megfelelı 
összegő (jelenleg 38.650 Ft)  költségtérítés (ruházat, fodrász stb. költségekre) illeti meg. 

2.§ 
(1) E rendelet kihirdetését követő napon  lép hatályba. 
 

  Vincze József         Dr. Percze Tünde 
    polgármester                           jegyző 

Záradék: 
A rendelet kihirdetve:………………………………………(dátum) 

Dr. Percze Tünde 
             jegyző 


