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Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. április 28. napján
tartott ülésén elfogadta az anyakönyvi események lebonyolításával összefüggő díjakról
szóló 24/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletét, amelynek 1. számú mellékletével az
alábbi díjakat hagyta jóvá:
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A
Többletszolgáltatás
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi
esemény
Munkaidőn kívüli anyakönyvi
esemény a kistanácskozóban vagy az
anyakönyvezetői irodában
Munkaidőn kívüli anyakönyvi
esemény az Ujváry teremben,
amennyiben a házassági szándékot
vagy bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése iránti szándékot bejelentő
felek egyike sem rendelkezik
dombóvári lakcímmel
Munkaidőn kívüli anyakönyvi
esemény az Ujváry teremben,
amennyiben a házassági szándékot
vagy bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése iránti szándékot bejelentő
felek legalább egyike rendelkezik
dombóvári lakcímmel
Anyakönyvi emléklap
Zeneszolgáltatás
Gyertyagyújtás
Versmondás
Pezsgős koccintás
Asztaldísz

B
Díj
25.000,-Ft
8.000,-Ft

20.000,-Ft

15.000,-Ft

Díjmentes
1.500,-Ft
1.000,-Ft
1.000,-Ft
1.500,-Ft
2.500,-Ft

A rendelet elfogadása óta a díjak összegében változás nem történt, ezért időszerű a
díjak felülvizsgálata, különös tekintettel arra, hogy a Hivatal költözése ellenére az
Anyakönyvi Irodán dolgozó kollegák továbbra is a Szent István tér 1. szám alatt
maradnak, illetve az anyakönyvi események helyszíne is marad a jelenlegi épület.
A Járási Hivatal épületében maradó Anyakönyvi Iroda használatának díját, valamint a
Kistanácskozóban, és az Ujváry Teremben rendezendő anyakönyvi események
lebonyolítása kapcsán felmerülő díjat a Járási Hivatal Önkormányzatunk felé – külön
megállapodás alapján – továbbszámlázza, mely költség részben a házasulandó
személyek által megfizetett díjból térül meg.

A 2012. évben városunkban 57 házasságkötés történt, ebből 50 a Hivatalban, 7 pedig
külső helyszínen, amelyből 725.500,- Ft bevétel folyt be.
2013. június elejéig 12 házasság köttetett, ebből 10 a Hivatalban, 2 külső helyszínen,
amely 198.000,- Ft bevételt eredményezett.
A fentiek alapján az alábbi többletszolgáltatási díjakat javasoljuk egységesen
5.000,- Ft-tal megemelni:
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Többletszolgáltatás
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi
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Munkaidőn
kívüli
anyakönyvi
esemény
az
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Díj
30.000,- Ft

25.000,- Ft

20.000,- Ft

Munkaidőn kívül, a Kistanácskozóban vagy az anyakönyvvezetői irodában
megtartott anyakönyvi esemény díját 2.000,- Ft-tal megemelve 10.000,- Ft-ban, az
asztaldísz díját pedig 1.000,- Ft-tal emelve 3.500,- Ft-ban javasoljuk
megállapítani.
A zeneszolgáltatás, a gyertyagyújtás, a versmondás és pezsgős koccintás díja
változatlan maradna.
A díjak felülvizsgálatán kívül a rendeletben szükséges módosítani, illetve törölni az
alábbiakat:
- a rendelet szövegében több helyen a „Dombóvár Város Polgármesteri Hivatal”
szövegrész szerepel, amelyet módosítani kell „Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal” megjelölésre;
- törlendőek a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó rendelkezések,
illetve a „bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék” szövegrész, tekintettel
a 2013. január 01. napjától hatályos jogszabályváltozásra.
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 ismertetem:
Az önkormányzati rendelet tervezetének előzetes hatásvizsgálata:
1. A tervezett önkormányzati
költségvetési hatásai:

rendelet

várható

társadalmi,

gazdasági,

A módosításra kerülő díjak társadalmi elfogadását elősegíti, hogy mértékük a
házasságkötés egyéb szokásos költségeihez képest (pl.: díszítés, fotós, videós, esküvői
ruha kölcsönzésének díja, lakodalom költségei, helyszín, stb.) nem számottevő.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt, illetve egészségügyi
hatásai nincsenek.
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló
hatása:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A szabályozás alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítottak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
Az új szolgáltatási díjak az önkormányzat bevételeit növelni fogják, fedezetet
teremtenek az anyakönyvvezetők, és az őket segítők munkaidőn kívüli közreműködése
kapcsán felmerülő díjak biztosítására, valamint a helyiségek (Anyakönyvi Iroda,
Kistanácskozó, Ujváry-terem) használatából adódó költségek fedezésére.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítás
elfogadására.

dr. Kocsis Krisztina

aljegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (….) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi események lebonyolításával összefüggő díjakról szóló
24/2011. (IV.29.) rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet
15/A. § (6) és (7) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az anyakönyvi események lebonyolításával összefüggő díjakról szóló 24/2011.
(IV. 29.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés
a) 2. és 4. pontjában a „Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalának” szövegrész
helyébe a „Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalának”
b) 6. pontjában a „Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalában” szövegrész
helyébe „Dombóvár Közös Önkormányzati Hivatalában”
szövegrész lép.
2. §
A Rendelet 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A ……/2013. (…..) önkormányzati rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését
követően bejelentett házassági szándék, valamint egyéb családi esemény bejelentése
iránti szándékot követő anyakönyvi eseményre kell alkalmazni.”
3. §
A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
4. §
(1) Ez a rendelet 2013. július 15. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
(2) A Rendelet 2. § (1) bekezdés
a) 1. pontjából „a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése”
b) 7. pontjából „vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot”
szövegrész hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

1. melléklet a …../2013. (…….) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 24/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8
9.
10.
„

Többletszolgáltatás
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi
esemény
Munkaidőn
kívüli
anyakönyvi
esemény a kistanácskozóban vagy az
anyakönyvezetői irodában
Munkaidőn
kívüli
anyakönyvi
esemény az Ujváry teremben,
amennyiben a házassági szándékot
bejelentő
felek
egyike
sem
rendelkezik dombóvári lakcímmel
Munkaidőn
kívüli
anyakönyvi
esemény az Ujváry teremben,
amennyiben a házassági szándékot
bejelentő felek legalább egyike
rendelkezik dombóvári lakcímmel
Anyakönyvi emléklap
Zeneszolgáltatás
Gyertyagyújtás
Versmondás
Pezsgős koccintás
Asztaldísz

Díj
30.000,- Ft
10.000,- Ft

25.000,- Ft

20.000,- Ft

Díjmentes
1.500,- Ft
1.000,- Ft
1.000,- Ft
1.500,- Ft
3.500,- Ft

