
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
18/2016. (XI.2.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 30/2011. (XII.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

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 sk.             Ughy Jenőné sk. 
    polgármester           jegyző 

Kihirdetve. 2016. november 2.

             Ughy Jenőné sk. 
            jegyző 


