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ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2020. július 29.-i ülésére
Tárgy: Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló önkormányzati
rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi anyakönyvi tárgyú rendeletalkotásra az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény (a továbbiakban: Atv.) 96. §-a ad felhatalmazást. A hivatkozott jogszabályhely szerint
felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül

történő

házasságkötés

és

bejegyzett

élettársi

kapcsolat

létesítése

engedélyezésének szabályait,
b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.
A hatályos anyakönyvi rendelet szerint a hivatali helyiség az önkormányzat házasságkötő
terme. Az önkormányzat épületének felújítása következtében a jelenlegi házasságkötő
teremből irodai helyiségek kerülnek kialakításra, melynek következtében egy új hivatali
helyiséget szükséges kijelölni. Az Árpád-házi Szent Margit Múzeumi Kiállítóhely és Község
Könyvtár épülete tökéletesen alkalmas a helyben történő polgári szertartás méltóságteljes és
szakszerű lebonyolítására.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testület a rendelet-tervezet elfogadására.
Segesd, 2020. július 23.

dr. Varga Katalin
jegyző
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Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a
jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés
alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:
Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:
Jogszabályból eredő kötelezettség teljesítése, önkormányzati költségvetési hatása nincs.
Környezeti és egészségi hatások:
Nem mérhető.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletnek jelentős adminisztratív hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet elfogadása kötelező, elmaradása estén a következmény törvényességi észrevétel
lehet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet megalkotásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak, jelentős pénzügyi feltételt nem igényel.

Segesd, 2020. július 23.

dr. Varga Katalin
jegyző
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