TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
7/2020. (III.30.) 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
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.

Tapolca, 2020. március 27.
Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

Kihirdetve: 2020. március 30.

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

1. melléklet a 7/2020. (III.30.) 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

