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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Képviselő-testület 2017. évben alkotta meg a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali
munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről,
valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 9/2017. (V. 8.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: Ör.).
Az anyakönyvvezető elmúlt kettő és féléves tapasztalatai alapján szükségesnek látszik a
rendelet kisebb módosítása, tekintettel arra, hogy nagyon megnőtt a településen lebonyolított
esküvők száma mind a hivatalban, mind külső helyszíneken. A módosítások nagy része
megegyezik az előző napirendi pontban foglaltakkal.
Házasságkötésre szolgáló hivatali helyiségként a mozi vetítőterme és az anyakönyvvezető
földszint 4. számú irodája került korábban kijelölésre.
Ez utóbbi a tapasztalatok szerint nem nyújt méltó helyszínt az eseményekhez, tekintettel arra,
hogy a helyiség kicsi alapterületű. Hét darab páncélszekrény és egyéb szekrény áll körben a
falak mellett. Az anyakönyvvezető munkájához szükséges számítógép és tartozékai is jelentős
helyet foglalnak. Az udvari tanácsterem alkalmasabb lenne az ilyen jellegű események
lebonyolítására. Miután a termet nem kívánjuk elsődleges helyszínné kijelölni, így javaslom az
itt tartott események vendéglétszámát 12 főben korlátozni. A tanácsteremben megtartott
események előkészítése nem gátolja az anyakönyvvezető folyamatos munkáját, illetve a
helyettesítés is egyszerűbben megoldható lenne.
A hivatali munkaidőre vonatkozó bekezdést is pontosítani szükséges.
Az esküvők sikeres lebonyolításában közreműködők segítik az anyakönyvvezető munkáját.
Pontosítani szükséges a házasságkötések lebonyolításakor igénybevehető többletszolgáltatásban közreműködő személyek díjazását. Például a hangtechnikát biztosító személyek

esetenként többnyire saját eszközeiket biztosítják az eseményekhez. Az eddigi díjazás nem
fedezte a felmerült költségeiket. Megfelelő díjazás hiányában pedig nehezen vállalják a
megbízást szabadidejükben. Ez némi többletköltséget jelent a házasulandók számára, de ezt
mérsékelni kívánjuk a külső helyszínen megtartott események díjának 50.000.- Ft-ról 40.000.Ft-ra történő csökkentésével. Természetesen az ügyfelek továbbra is választhatják azt a
megoldást is, hogy saját maguk szervezik meg a többletszolgáltatásokat.
A rendelet 2. mellékletét képezi egy kérelem nyomtatvány is, amelyre nincs szükség, mert az
elektronikus anyakönyv (EAK) generál egy erre a célra használható nyomtatványt. Ezt indokolt
lenne törölni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntését meghozni
szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hivatali
helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés,
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről,
valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 9/2017. (V. 8.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és _/2020. (_._) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2020. március 19.

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
…/2020. (III…...) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról
szóló 9/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (2)
bekezdésében és a 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali
munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről,
valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 9/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Ör.) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az esemény méltó
megünneplése céljából – hivatali munkaidőben és hivatali időn túl egyaránt – kijelölt
helyiségek:
a) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) az
udvari tanácsterme, legfeljebb 12 fős vendéglétszámig,
b) a 8300 Tapolca, Fő tér 1. szám alatti Mozi és Teleház vetítőterme.
(2) A hivatali munkaidőt a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata határozza meg.”
2. §
Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A házasságkötés lebonyolításakor igénybe vehető többletszolgáltatásokat, a
többletszolgáltatások díját, valamint a közreműködő személyek díjazását a rendelet
1. melléklete tartalmazza.”
3. §
Az Ör. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A külső helyszínen megtartott anyakönyvi esemény díja 40.000,- Ft. Az alapdíj a
mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott általános forgalmi adót nem
tartalmazza.”
4. §

Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A házasságkötés, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívül, valamint
hivatali munkaidőn kívül történő megtartását a jegyző engedélyezi. Az engedély iránti
kérelmet a házasságkötésre, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló
szándék bejelentésére irányuló eljárás kezdeményezésekor az elektronikus anyakönyvi
rendszerből előállított nyomtatvány felhasználásával kell kérni.”
5. §
Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
6. §
Az Ör. 2. melléklete hatályát veszti.
7. §
Ez a rendelet 2020. május 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Iker Viktória
jegyző

1. melléklet a …./2020. (…….) önkormányzati rendelethez

1. A kiegészítő szolgáltatásokért fizetendő díjak:
1.1. szavalat
1.2. rendezvény hangosítása

4.000.- Ft/vers
20.000.- Ft

A díjtételek a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott általános forgalmi adó
összegét nem tartalmazzák.
2. A közreműködő személyek részére fizetendő megbízási díj bruttó összege:
2.1. versmondó
4.000.- Ft
2.2. egyéb közreműködő
5.000.- Ft
2.3. hangtechnika biztosítója
20.000.- Ft

HATÁSVIZSGÁLAT
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló
önkormányzati rendelet változtatásának várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A rendelet alkalmazása során az anyakönyvi esemény megrendezésére kijelölt helyiség
alkalmasabb a rendezvény lebonyolítására, továbbá a szolgáltatást igénybe vevő személyek és
a szolgáltatásban közreműködők is pontosan informálódhatnak a várható költségekről és a
végzett munka ellentételezésének a mértékéről. A többletszolgáltatások nem kötelező elemei
az anyakönyvi eseménynek. Az ügyfelek szabadon dönthetnek arról, hogy igénybe veszik-e a
szolgáltatást, vagy más módon szervezik meg.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A rendelet változtatásának közvetlen környezeti következményei nincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A határozati javaslat elfogadása adminisztratív többletterhet nem okoz. Az indokolatlan
formanyomtatványt hatályon kívül helyezzük.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A Rendelet jelenlegi formájában nyújt megfelelő teret a kislétszámú hivatali esküvőkhöz, és
nem szabályozza teljeskörűen az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
személyek díjazását, illetve a megállapított díjak már nem fedezik a felmerülő költségeiket..
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A rendelet változtatása elmaradása esetén a közreműködő személyek igénybevétele, különösen
a szabadnapokon problémát jelent a nem túl méltányos díjazás miatt. A díjtételek módosítása
esetenként csökkenést, esetenként emelést jelent az ügyfelek számára.

