
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjétől 

7562. Segesd, Szabadság tér 1.  

Tel.: 82/598002; Fax: 82/598001 

E-mail: segesd@latsat.hu 
 

 

E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2016. április 22.-i ülésére 

 

Tárgy: Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet módosítása. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testületek 2015. évben fogadták el a jelenleg hatályos önkormányzati rendeletet 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályaira vonatkozóan. 

A gyakorlati tapasztalatok miatt vált szükségessé a rendeletek módosítása, mely az 

anyakönyvvezető és egyéb közreműködő díjazására vonatkozó részeket érintené. 

A rendelet 7. § (1) bekezdése szerint az anyakönyvvezetőt az önkormányzat részére 

megfizetett díjból illeti meg díjazás. Egy ünnepélyes, szombati napon tartott szertartás 

költsége 15.000 Ft, és ebből 9.000 Ft az anyakönyvvezető díja. Célszerű lenne az 

önkormányzat részére megfizetett díjon felül meghatározni az anyakönyvvezető díját. A 

költségek még így sem érnék el a környező településeken alkalmazott díjtételeket.  

Az önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése határozza meg az anyakönyvvezető ruházati 

támogatását, melynek éves összege 30.000 Ft. Indokolt az anyakönyvvezető ruházati 

támogatásának legalább 10.000 Ft-al történő emelése, mivel a házasságkötések során köteles 

ünnepélyesen megjelenni, ruházatával az ünnep méltóságát tükrözni, továbbá az elmúlt 

időszakban a házasságkötések száma is megnövekedett (a Mocz tanyán 2016. május hónaptól 

szeptember végéig minden hétvégén házasságkötésre kerül sor). 

A rendelet 1. melléklete az önkormányzat részére fizetendő díjakat határozza meg. A díj 

összege esetében helytelenül szerepel a „+ ÁFA” kifejezés, mivel igazgatási szolgáltatási 

díjról van szó. Ennek megfelelően a módosítás a „+ ÁFA” kifejezés megszüntetésére irányul. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 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. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat 

megállapításait az alábbiak szerint ismertetjük. 

 

A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 társadalmi hatása: Szabályozottá és mindenki számára megismerhetővé válik az 

anyakönyvi- és családi események megtartásának szabályai. 

 gazdasági hatása: nincs, 

 költségvetési hatása: A többletszolgáltatás megfizetésével az önkormányzatnak 

bevétele keletkezik. 
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b) környezeti és egészségi következmények: nem releváns. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nem releváns. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 a rendelet módosítása a gyakorlati tapasztalatok érvényre jutása miatt szükséges; 

 a rendelet megalkotásaelmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet. 

  

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
 a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

Javasolom a mellékelten beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

Segesd, 2016. április 17.  

 

 

  

 

 

 dr. Varga Katalin 

 jegyző 


