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Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2011. decemberi nyilvános ülésén fogadta el az egyes
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjakról szóló 30/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletet (a
továbbiakban: Ör.). A rendelet hatálya kiterjed a házasságkötésre, a bejegyzett
élettársi kapcsolatok létesítésére és egyéb családi eseményekre, ilyen például a
névadó, házassági évforduló. A rendelet szabályozza a hivatali helyiségen és hivatali
munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének, lebonyolításának
rendjét, továbbá az egyes anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakat.
Az eltelt csaknem öt év alatt a rendeletet két alkalommal módosította a Képviselőtestület. A megváltozott jogszabályi környezet miatt ismét szükségessé vált a
rendelet aktualizálása, továbbá célszerűnek mutatkozik a rendeletben előírt díjtételek
felülvizsgálata is.
A jogszabályi rendelkezések változása miatti módosítások a következők: Az
anyakönyvi törvény hatályba lépésével megszűnt a hagyományos, papír alapú
anyakönyv, helyette elektronikus anyakönyvbe kerülnek bejegyzésre az anyakönyvi
események. Az Ör. tartalmaz rendelkezéseket az anyakönyv helyszínre szállításával
és őrzésével kapcsolatban, melyeket ki kell venni a rendeletből.
Az Ör. jelenlegi szövege még a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre utal,
melyet hatályon kívül helyeztek, helyette jelenleg a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény van hatályban, ezt módosítani szükséges.
Az Ör. díjtételei tíz éve változatlanok. Külső helyszíneken 2010. óta lehet házasságot
kötni, az esemény díja azóta is változatlan. Az anyakönyvi események száma
örvendetes módon évről évre növekvő tendenciát mutat. Ebben nagy szerepe van a
külső helyszínen engedélyezett házasságkötéseknek.

A házasulóknak jelenleg az alábbi díjakat kell megfizetni:
hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események: 10.000,- Ft
külső helyszínen megtartott anyakönyvi események:
30.000,- Ft
50. házassági évforduló megünneplése:
10.000,- Ft.
Az alapdíj tartalmazza a zeneszolgáltatást, asztali virágdíszt, házassági emléklapot és
pezsgőfelszolgálást.
A házasulók az alapszolgáltatáson túl a következő többletszolgáltatásokat kérhetik:
szavalat:
3.000,- Ft
orgonazene:
3.000,- Ft.
Tapolca Város Önkormányzata az anyakönyvi eseményeken közreműködőknek az
alábbi díjakat fizeti:
rendezvényszervező tiszteletdíja rendezvényenként 3.000.- Ft
anyakönyvvezető díja hivatalos helyiségben
5.000,- Ft
anyakönyvvezető díj külső helyszínen:
7.000,- Ft
A közreműködőknek fizetett összeget a megállapított díjon felül még 27%-os
szociális hozzájárulási adó is terheli.
Jelenleg egy, a Városi Mozi vetítőtermében, mint házasságkötő teremben megtartott
esküvővel kapcsolatban az alábbi kiadások merülnek fel az önkormányzat részéről:
anyakönyvvezető díja:
három közreműködő díja:
asztali virágdísz:
kimutatható költségek összesen:

6.350,- Ft
11.430,- Ft
3.000,- Ft
20.780,- Ft.

Fentieken túlmenően költséget jelent a házassági emléklap előállítása, továbbá
rendezvényenként jogdíjat fizetünk az ARTISJUS-nak a zeneszámok lejátszásáért. A
fűtés, világítás díja a Tapolca Kft. költségvetésében jelenik meg. Nem kimutatható
továbbá, hogy a Kft. mennyi bevételtől esik el, a házasságkötések idejére ugyanis
nyilvánvalóan nem lehet a moziban filmvetítést tartani.
A házasulók jelenleg a fent részletezett szolgáltatásokért 10.000,- Ft díjat fizetnek.
Látható tehát, hogy az önkormányzatnak a házasságkötő teremben lebonyolított
anyakönyvi eseményekhez a jelenleg fizetett díjhoz még több mint tízezer forintot
hozzá kell tennie.
Az anyakönyvi eseményeken közreműködők tíz éve bruttó 3.000,- Ft-ért végzik
munkájukat. Az anyakönyvvezetők díjazása az Ör. megalkotása óta változatlan. A
közreműködők munkáját igénylő esküvők péntek délutánonként, illetve
szombatonként vannak, tehát szabadidejük terhére végzik ezt a feladatot. Bár a
rendelet úgy szabályoz, hogy az anyakönyvvezetőt hivatali gépkocsi szállítja ki az
esküvő helyszínére, ténylegesen viszont az anyakönyvvezető vagy saját gépkocsival
érkezik, vagy a segítője fuvarozza. Az esküvőkön az anyakönyvvezetőnek illik
ápoltan, kifogástalan ruházatban megjelennie. A jelenleg kapott díjazás döntő részét
fodrászra költik, a segítő pedig nemegyszer a kapott bruttó 3.000,- Ft-ból még saját

gépkocsival szállítja az anyakönyvvezetőt.
eseményeken részt vevők díjazásának emelése.

Indokolt

tehát

az

anyakönyvi

Javasolom, hogy a közreműködők díjazását bruttó 3.000,- Ft-ról bruttó 5.000,- Ft-ra
emeljük, az anyakönyvvezető díjazását pedig hivatali helyiségben történő
házasságkötés esetén bruttó 5.000,- Ft-ról bruttó 7.000,- Ft-ra, külső helyszínen
történő esketésnél pedig bruttó 7.000,- Ft-ról bruttó 10.000,- Ft-ra emeljük.
Fent leírtak tekintetbe vételével indokolt továbbá a hivatali helyiségben lebonyolított
anyakönyvi események díjának emelése. A jelenlegi 10.000,- Ft-ról a duplájára, azaz
20.000,- Ft-ra javasolom emelni a díjtételt. Az anyakönyvvezető és a közreműködők
megemelt díjazásának tekintetbe vételével egy hivatali helyiségben lebonyolított
házasságkötés kimutatható költsége 30.490,- Ft lesz, önkormányzatunknak tehát a díj
megemelését követően is részt kell vállalnia a hivatali helyiségekben megtartott
anyakönyvi események költségeiből.
A külső helyszíneken történő házasságkötésért jelenleg 30.000,- Ft-ot fizetnek a
házasulók. Jellemző külső helyszínek az Artemisz vendéglő, a Pelion Hotel, illetve a
Tópart víziszínpada. Évről-évre egyre többen kérik, hogy esküvőjüket saját
magáningatlanukon tarthassák meg. A külső helyszínes esküvő egy
többletszolgáltatás, nem kötelező feladat, melynek a költségei is magasabbak.
Egyrészt magasabb díjazás illeti meg az anyakönyvvezetőt, másrészt itt a
kihangosítást vállaló szakembernek is külön kell fizetni. Tekintettel arra, hogy ezek
az események mintegy plusz szolgáltatásként vehetők igénybe, díjukat emelni
javasolom, mégpedig 30.000,- Ft-ról 50.000,- Ft-ra.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy az anyakönyvvezető hivatali helyiségében hivatali
munkaidőben megtartott házasságkötés jelenleg is díjmentes, és az is marad.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését
meghozni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról
szóló 30/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és
/2016. ( ) számon rendeletei közé iktatja.
Tapolca, 2016. október 13.
Dobó Zoltán
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
___/2016. (___) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 30/2011. (XII.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18.
és 19. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak
mértékéről szóló 30/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az anyakönyvi eseményért bruttó 20.000,- Ft alapdíjat kell fizetni. Az alapdíj
tartalmazza a zeneszolgáltatást, asztali virágdíszt, házassági emléklapot és
pezsgőfelszolgálást.”
(2) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az anyakönyvi események megtartásakor igénybe vehető többletszolgáltatások,
és a szertartások lebonyolításában közreműködők bruttó díjai:
a) orgonista eseti díja rendezvényenként 4.000.- Ft
b) versmondó tiszteletdíja rendezvényenként 4.000.- Ft
c) közreműködő tiszteletdíja rendezvényenként 5.000.- Ft.
(3) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A külső helyszínen megtartott anyakönyvi esemény díja bruttó 50.000,- Ft. Az 50
éves házassági évforduló díja bruttó 10.000,- Ft.”
2. §
(1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidőn
kívül történő megtartását a jegyző engedélyezi. Az engedély iránti kérelmet az
anyakönyvvezetőnél rendszeresített formanyomtatványon kell kérni az anyakönyvi
eseményre történő bejelentkezéskor.”

(2) A R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A külső helyszínen zajló anyakönyvi események lebonyolításakor az alapiratok
és a személyes adatok védelméért az anyakönyvvezető felel.”
3. §
A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi
esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy
eseményenként bruttó 7.000,- Ft díjazás illeti meg.”
(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti bruttó 10.000,- Ft
díjazás illeti meg.”
4. §
A R. 1. és 2. melléklete hatályát veszti.
5. §
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
Tapolca, 2016. október 28.

Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző

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”.
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről szóló 30/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak
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 Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet gazdasági és költségvetési hatása, hogy többletbevétel keletkezhet.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei
nincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a jogszabályváltozás, valamint a 10 éve
változatlan díjak felülvizsgálata indokolja.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

