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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület 2017. május 5-i nyilvános ülésén alkotta meg az egyes családi 
események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 
8/2017. (V.8.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.)  
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya 
jelezte, hogy a rendelet szövegén módosításokat javasol elvégezni. Az Ör. 3. § (1) bekezdése 
tartalmazza, hogy a családi eseményért 20.000,- Ft alapdíjat kell fizetni. A 3. § (3) bekezdése 
szerint a hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben lebonyolított családi eseményért nem 
kell fizetni. A 3. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a hivatali munkaidőn túl és hivatali 
helyiségen kívül megtartott családi eseményért 50.000,- Ft-ot kell fizetni. A felettes szerv 
javaslata e szabályozással kapcsolatban az volt, hogy a 3. § (1) bekezdését egészítsük ki azzal 
a szövegrésszel, hogy a hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül lebonyolított családi 
eseményekért kell 20.000,- Ft alapdíjat fizetni. 
 
A 4. § (2) bekezdése szerint a hivatali helyiségen kívüli családi esemény lebonyolításánál a 
jegyző, illetve a megbízásából eljáró anyakönyvvezető győződik meg róla, hogy a helyszín 
méltó-e a családi esemény megünneplésére. A családi esemény szolgáltatás jellegéből fakad, 
hogy a lebonyolításában részt vevő hivatali dolgozó nem anyakönyvvezetői minőségében jár 
el, hanem rendezvényszervezőként, és a rendelet többi része konzekvensen 
rendezvényszervezőként említi a közreműködőt. Ezen túlmenően rendeletben csak a jegyző 
részére állapítható meg feladat, így az anyakönyvvezetőre vonatkozó rész törlendő. 
 
 



A 4. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy ha a helyszín nem méltó az esemény 
lebonyolításához, a szerződés nem köthető meg. Ugyanakkor az 5. § (4) bekezdése a jegyző 
engedélyezési jogköréről beszél. Mivel a 4. § (2) bekezdése egyértelműen arról rendelkezik, 
hogy a szerződéskötésre nem kerül sor, ha az ügyfelek nem tudnak a családi esemény 
lebonyolításához méltó helyszínt biztosítani, ezért az 5. § (4) bekezdése szintén törlendő.  
 
Az 5. § tartalmazza a családi esemény elmaradására, lemondására vonatkozó szabályokat. Az 
egységes kifejezéshasználat érdekében a felettes szerv javasolta a két alkalommal előforduló 
szertartás kifejezés módosítását. 
 
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék! 
 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az egyes családi események 
engedélyezésének szabályairól, valamint az 
azokért fizetendő díjakról szóló 8/2017. (V.8.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet elfogadja és _/2017. számon 
rendeletei közé iktatja. 

 
Tapolca, 2017. június 9. 
 
 
        Dobó Zoltán   
                   polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
___/2017. (___) önkormányzati rendelete az 

egyes családi események lebonyolításának szabályairól,  
valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 8/2017. (V. 8.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
(Tervezet) 

 
 
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő 
díjakról szóló 8/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül megtartott családi eseményért 20.000,- Ft 
alapdíjat kell fizetni. Az alapdíj az alapszolgáltatást tartalmazza. Az alapdíj a mindenkor 
hatályos jogszabályban meghatározott általános forgalmi adót nem tartalmazza.” 

2. § 
 
Az Ör. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A családi esemény hivatali helyiségen kívül történő megtartása iránti igény esetén a jegyző a 
helyszínen meggyőződik arról, hogy a helyszínen az esemény ünnepélyes és méltó 
körülmények között megtartható. Amennyiben a helyszín nem alkalmas családi esemény 
megtartására, a 2. melléklet szerinti szerződés nem köthető meg.” 
 

3. § 
 

Az Ör. 5. § (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(2) Ha a családi esemény elmarad, az ügyfél a befizetett díj visszatérítésére akkor tarthat 
igényt, ha a családi esemény 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 családi esemény írásbeli lemondás nélkül elmarad, a befizetett szolgáltatási 
díj 50%-a téríthető vissza.” 
 

4. § 
 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az Ör. 5. § (4) bekezdése, valamint a 4. § (4) bekezdése. 
 
 
Tapolca, 2017. június 16. 
 
 
    Dobó Zoltán      dr. Németh Mária Anita 
    polgármester                      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 Ör. 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 családi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 
fizetendő díjakról  szóló 8/2017. (V.8.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló _/2017. 
(_._) önkormányzati 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 Tervezet elfogadásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincsen.  
 
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 elfogadása adminisztratív többletterhet nem jelent. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A Tervezet megalkotásának elmaradása a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának törvényességi eljárását vonhatja maga után. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a Ör. alkalmazása a jelenlegihez képest többlet pénzügyi, 
személyi, szervi és tárgyi feltételt nem igényel.  
 
 


