TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról
(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2020. május 2.)
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 a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Tapolca város közigazgatási területén történő házasságkötésre, és
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére.
2. §
(1) 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) 2 A hivatali munkaidőt a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata határozza meg.
(3) Hivatali időn kívüli az anyakönyvi esemény, ha lebonyolítására a hivatali munkaidőn túl
vagy szabadnapokon kerül sor.
(4) E rendelet alkalmazásában rendkívüli körülménynek minősül, ha valamelyik féltől
mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota vagy kora miatt nem várható el, hogy segítség
nélkül az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében, illetve a házasságkötő teremben
megjelenjék.
3. §
(1) Az anyakönyvi eseményért 20.000,- Ft alapdíjat kell fizetni. Az alapdíj a mindenkor
hatályos jogszabályban meghatározott általános forgalmi adót nem tartalmazza.
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(2) 3

A házasságkötés lebonyolításakor igénybe vehető többletszolgáltatásokat, a
többletszolgáltatások díját, valamint a közreműködő személyek díjazását a rendelet 1.
melléklete tartalmazza.

(3) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnak a házasságkötésre és bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése céljából a 2. §-ban kijelölt hivatali helyiségében és hivatali
munkaidőben közreműködő és egyéb szolgáltatás nélkül lebonyolított, továbbá rendkívüli
körülmény fennállása miatt megtartott anyakönyvi esemény díjmentes.
(4) 4

A külső helyszínen megtartott anyakönyvi esemény díja 40.000,- Ft. Az alapdíj a
mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott általános forgalmi adót nem
tartalmazza.
4. §

(1) 5 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.
(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása akkor engedélyezhető, ha
helyszíni szemle alapján megállapítást nyer, hogy ott az anyakönyvi esemény ünnepélyes
és méltó körülmények között megtartható, valamint alkalmas arra, hogy ott a mindenkor
hatályos, a házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésére irányadó
jogszabályi előírások érvényesüljenek.
(3) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, illetve hivatali munkaidőn túli
házasságkötés, bejegyezett élettársi kapcsolat létesítéséhez az anyakönyvvezető
közreműködése akkor engedélyezhető, ha az a korábban előjegyzésbe vett
házasságkötésre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését nem akadályozza.
(4) Rendkívüli körülmény esetén az anyakönyvvezető az ügyfelek lakásában, munkaidőben
bonyolítja le az anyakönyvi eseményt.
(5) A külső helyszínen zajló anyakönyvi események lebonyolításakor az alapiratok és a
személyes adatok védelméért az anyakönyvvezető felel.
5. §
(1) A 3. §-ban, valamint az 1. mellékletben feltüntetett díjakat a házasságkötés, illetve
bejegyzett élettársi kapcsolat lebonyolítása előtt legkésőbb 10 nappal az anyakönyvvezető
által biztosított átutalási megbízáson (csekk) kell teljesíteni. Az anyakönyvvezető a
feladóvevény bemutatásával ellenőrzi a díjfizetés megtörténtét.
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(2) Ha a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése elmarad, az ügyfél a
befizetett díj visszatérítésére akkor tarthat igényt, ha a szertartás lemondására a tervezett
időpontot megelőzően legalább 3 nappal korábban, írásban kerül sor.
(3) Amennyiben a lemondásra a tervezett időpontot megelőzően kevesebb, mint 3 napon
belül került sor, vagy a szertartás írásbeli lemondás nélkül elmarad, a befizetett
szolgáltatási díj 50%-a téríthető vissza.
(4) Amennyiben a külső helyszínen, illetve a hivatali munkaidőn túl megtartandó
házasságkötést vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a jegyző nem engedélyezi, a
befizetett díj visszajár.
6. §
(1) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, illetve bejegyzett
élettársi kapcsolat 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 házasságkötés, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésének lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy
eseményenkénti bruttó 10.000,- Ft díjazás illeti meg.
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő
díjakról szóló 30/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelete.

Tapolca, 2017. május 5.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Németh Mária Anita sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2020. május 2.

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

1. melléklet a 9/2017. (V.8.) önkormányzati rendelethez 6
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
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