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A házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól 
szóló 11/2010. (V.26.) rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A kélpviselő-testület 2010 május 25-i ülésén fogadta el a házassákötések és bejegyzett élettársi 
kapcsolatk  szolgáltatási  díjairól  szóló  11/2010  (V.26.)  rendeletét,  melynek  a  díjak  konkkrét 
összegéről szóló 4. § utolsó bekezdése szerint az anyakönyvvezető jogosult hivatali munkaidőn 
kívüli anyakönyvi eseményenként 4 óra munkauidő kedvezményre.

E rendelet 4.§ -a képviselő-testület  2010. szeptember 29-i ülésén módosításra került  ahol is a 
rendelet  korábbi  arra  vonatkozó  szabályozása,  mely  szerint  az  anyakönyvvezető  díjazása 
anyakönyvi  eseményenként  5000.  Ft  és  járulékai  szabályozás helyett,  bruttó  8000.  Ft-ban lett 
megállapítva,  de a hivatkozott  4  óra munkaidő kedvezmény kimaradt  a szabályozásból  annak 
ellenére, hogy az esküvők szinte kivétel nélkül hivatali munkaidőn kívül kerülnek megtartásra.

Fentiek  alapján javaslom a tisztelt  képviselő-testületnek,  hogy e  szabályozást  emelje  vissza a 
rendeletbe,  mely  nem  alaptalan  kérés,  hiszen  az  e  feladatot  ellátó  kollléganő,  a  rendszerint 
szombaton tartott esküvőkre fel kell, hogy készüljön, el kell hogy menjen, a helyszínt elő kell, hogy 
készítse, megtartsa az esküvőt, utána rendet tegyen, majd haza is kell, hogy térjen.         

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a javaslatot vitassa meg s hozza meg döntését. 
   

Pannonhalma, 2011. március 31.
                                                                   Tisztelettel: 
                                                                                            dr. Szabó György 
                                                                                                    aljegyző 

    



                                                          T  E  R  V  E  Z  E  T

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete …../2011. (IV.......) rendelete
a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól szóló 11/2010 
(V.26.) rendelet  módosításáról.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján illetve az anyakönyvekről, a 
házasságkötési  eljárásról,  és  a  névviselésről  szóló  1982.  évi  17.  tvr.  25.§  (1)  és  15/A §  (2) 
bekezdése alapján  házasságkötések és a bejegyzett  élettársi  kapcsolatok szolgáltatási  díjáról 
szóló 11/2010 (V.26.) rendeletét ( a továbbiakban :R ) az alábbiak szerint módosítja.  

                                                                           1.§

A R 4. § -a  az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

Az anyakönyvvezető jogosult hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi eseményenként 4 óra munkaidő 
kedvezményre.                                                                         

                                                                               2.§

E rendelet kihirdetése napján  lép hatályba. 

Pannonhalma, 2011. április 5.

                            Bagó Ferenc                                                Kovács Szabolcs
                            polgármester                                                      jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011.                                                       Kovács Szabolcs 
                                                                                                         jegyző


