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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2016. november 25.-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 

rendeleteket az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól. 

A jelenleg hatályos önkormányzati rendeletek szerint az adott önkormányzat részére kell a 

többletszolgáltatások ellentételezéseként jelentkező díjakat megfizetnie a kérelmezőknek. 

Mivel a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői végzik az anyakönyvi ügyeket, 

a közös hivatal költségvetését terheli az anyakönyvezetők díjazása, az utazással kapcsolatos 

költségek megfizetése, az éves ruházati támogatás, az anyakönyvi kivonat és emléklap borítók 

költsége, valamint az emléklapok költsége. Ebből következőleg a házasságkötéssel és egyéb 

eseménnyel kapcsolatos díjbevételt is a közös hivatalnál kell elszámolni. Egyrészt tehát a 

közös hivatalt megillető bevételek vonatkozásában került sor a rendeletek módosítására. 

 

A hatályos önkormányzati rendeletek 2. melléklete szabályozza az önkormányzat által 

biztosított egyéb szolgáltatásokért fizetendő díjakat. A díjtételek módosítására azért volt 

szükség, mert a közös hivatal legutóbbi megrendelése alapján kiderült, hogy a borítók és az 

emléklapok árai megemelkedtek, tehát a rendeletben rögzített tételek nem fedezik a tényleges 

költséget. 

 

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 a közös hivatalnak bevétele 

keletkezik. 

 

b) környezeti és egészségi következmények: nem releváns. 
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c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nem releváns. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 a rendelet módosítása a jogszabályoknak való megfelelés érdekében 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. november 16.  

 

 

 dr. Varga Katalin 

 jegyző 


