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ELŐTERJESZTÉS 

a  Képviselő-testület 2012. október 26-i rendkívüli nyilvános ülésére 

Tárgy: Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 30/2011. (XII. 12.) 
önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette:   Pápainé dr. Németh Mária Anita mb általános igazgatási irodavezető 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
    Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott: -

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésén fogadta el az egyes anyakönyvi 
események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 
szóló 30/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.)

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 
15/A § (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat biztosítja a házasságkötésre, továbbá
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas hivatali helyiséget, amelyben a
házasságkötés, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése történik.

Az R. 2. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat az alábbi helyiségeket biztosítja
házasságkötés céljából: a Polgármesteri Hivatal „C” épületének  házasságkötő terme (8300 
Tapolca, Hősök tere 15.), az anyakönyvvezető „A” épület földszintjén levő hivatali helyisége, 
valamint a Tamási Áron Művelődési Központ színházterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.). 

A Polgármesteri Hivatal C. épületében a kormányhivatal felállításával járó átalakítások miatt
megszűnt a házasságkötő terem, a Tamási Áron Művelődési Központ színházterme ugyancsak 
átalakítás miatt nem használható. Szükséges ezért, hogy a képviselő-testület az önkormányzati 
rendeletben jelölje ki a megszűnt helyiségek helyett azt a helyet, melyet térítésmentesen tud 
biztosítani a házasságkötések lebonyolításához.



Az előterjesztést azért indokolt sürgősséggel, a rendkívüli testületi ülésen tárgyalni, mert a 
soron következő nyilvános testületi ülést megelőző időpontban két olyan esküvő is lesz, 
melyet nem az anyakönyvvezető hivatali helyiségében, hanem házasságkötő teremben kell 
lebonyolítani.

A tapolcai Mozi és Teleház terme méreténél és jellegénél fogva alkalmas a házasságkötési
szertartás lebonyolítására és méltó keretet tud adni az ünnepi eseménynek. Javasoljuk ezért,
hogy a képviselő-testület jelölje ki ezt a helyiséget házasságkötő teremnek.     

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
__/2012.(__.__) önkormányzati rendelet-
tervezetet elfogadja és rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2012. október 16.

Császár László
polgármester



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
___/2012. (___) 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 anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról 
és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli 
el:

1. §

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 30/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az anyakönyvi események társadalmi megünneplésére kijelölt helyiségek:

a) Tapolca Város Polgármesteri Hivatal 8300 Tapolca, Hősök tere 15. szám alatt az 
anyakönyvvezető „A” épület földszint 4. számú hivatali helyisége,   

b) a 8300 Tapolca, Fő tér 1. szám alatti Mozi és Teleház vetítőterme.” 

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

Tapolca, 2012. október 26.

Császár László                  Ughy Jenőné 
    polgármester           aljegyző 



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 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, hogy új helyiség kerül kijelölésre a házasságkötések
helyszíneként, mivel a két, korábban használt házasságkötő terem már nem tudja betölteni 
funkcióját. Az új helyszíni minden szempontból alkalmas házasságkötő teremnek, méltó 
keretet tud biztosítani az ünnepi eseménynek.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A jogszabály változása adminisztratív terheket nem keletkeztet.



b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

A rendelet módosítását az teszi szükségessé, hogy két, korábban házasságkötő teremként 
használt helyiség átalakítás alatt áll, így szükségessé vált egy olyan új helyiség kijelölése,
amely alkalmas a házasságkötési szertartás lebonyolítására.
A Tervezet megalkotásának elmaradása a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását
vonhatja maga után, mert az önkormányzat nem tenne eleget az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 15/A. § (2) bekezdésében 
foglalt kötelezettségnek, miszerint az önkormányzat biztosítja a házasságkötésre, továbbá a
bejegyezett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas hivatali helyiséget. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján
a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat
törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási
(közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

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.


