
4.    
      

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 
összefüggő előterjesztés 

 
A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
 
A 2020. március 19-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 
szükségesnek döntés meghozatalát: 
 
 
A döntés tárgya: 
 
Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 18/2017. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  
 
dr. Szabó Péter jegyző 
 
A döntés tervezett időpontja:  
 
2020. március 27. 

 
A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
A döntéselőkészítés nyilvánossága:  
 
Nyilvános 
 
 
 
 
  



  

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 
 
A Képviselő-testület 2017. február 23-án fogadta el az anyakönyvi szolgáltatások helyi 
szabályozásáról szóló 18/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletet, melyet eddig a 
42/2017. (VI. 30.) és a 19/2018. (IV. 27.) döntésével módosított. Most újra 
szükségessé vált annak módosítása. 
 
1. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására irányuló 
együttműködéshez 2020. január 1-től csatlakozott Attala Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete, valamint Csikóstőttős Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete is, a Hivatal így kibővült az Attalai és a Csikóstőttősi Kirendeltséggel. A 
csatlakozás miatt szükséges a munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményen közreműködő 
anyakönyvvezetők díjazásának egységesítése. 
 
2. 2020. március 16-án megkezdődött a Városháza energetikai felújítása. A beruházás 
érinti az épületben található Ujváry Termet és az emeleti tanácskozót is. Az esküvői 
szertartások többsége ezekben a helyiségekben történik, azonban a teljes felújítás 
befejezésig, azaz 2020. augusztus 31-ig az anyakönyvi eseményeket indokolt a 
Városházán kívül tartani. Az átmeneti időszakban anyakönyvi esemény megtartására 
kizárólag külsős városi helyszínen vagy a Tinódi Ház Majoros Galériájában lesz 
lehetőség. A leírtak miatt szükséges a rendelet 1. mellékletének módosítása. A 
Galériában a munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény díja jelenleg 25.000,-Ft, de 
ehelyett 15.000,-Ft-ot indokolt meghatározni, mivel az Ujváry Termet illetően is 
ennyit kell fizetni ezen többletszolgáltatásért, így e tekintetben hátrány nem fogja érni 
az ügyfeleket. 
 
 
 
  



  

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: 
 
A rendelettervezetekhez kapcsolódó hatásvizsgálat:  
 
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, 
költségvetési hatásai: 
 
A rendeletalkotásnak közvetlen társadalmi, gazdasági hatása kismértékű.  
 
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 
 
A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs.  
 
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 rendelet alkalmazása nem igényel többletforrást szervezeti, személyi, tárgyi és 
pénzügyi szempontból sem. 
 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
 
A rendeletmódosítás elfogadása a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal települési 
önkormányzatainál dolgozó, munkaidőn kívül anyakönyvi eseményen közreműködő 
anyakönyvvezetők díjazásának egységesítése miatt szükséges, továbbá az anyakönyvi 
eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatások körének és díjának megváltoztatása 
teszi indokolttá. 
 
 

Pintér Szilárd 
polgármester 

 
        

 



  

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület 
hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

  
…/2020. (…....) önkormányzati rendelet 

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 
18/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi 
szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 18/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete 
(a továbbiakban: Rendelet) 4. §-ában a „bruttó 8.000,- Ft díjazás illeti meg” 
szövegrész helyébe a „bruttó 15.000,- Ft díjazás illeti meg” szöveg lép. 
 

2. § 
 

A Rendelet 1. melléklete helyébe a melléklet lép.  
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 Pintér Szilárd dr. Szabó Péter 
 polgármester jegyző 
  



  

Melléklet a …../2020. (…/…) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet a 18/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

 
Anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatások díja 

 
 A B 
1.  Többletszolgáltatás Díj 

2.  

Munkaidőn kívüli anyakönyvi 
esemény a Tinódi Ház Majoros 
Galériájában (Hivatali helységnek 
minősül) 

15.000,- Ft 

3.  
Hivatali helyiségen és munkaidőn 
kívüli anyakönyvi esemény  30.000,- Ft 

4.  Anyakönyvi emléklap Díjmentes 
5.  Zeneszolgáltatás 1.500,- Ft 
6.  Gyertyagyújtás 1.000,- Ft 
7.  Versmondás 1.000,- Ft 
8.  Pezsgős koccintás 1.500,- Ft 

„ 



  

RÉSZLETES INDOKLÁS 
 
 

1. § 
A munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezető 
díjazásának szabályait és mértékét állapítja meg.  
 
2. § 
Az anyakönyvi eseményeken igénybe vehető szolgáltatásokat és azok díjtételeinek 
mértékét állapítja meg.  
 
3. §  
A rendeletmódosítás hatályba lépéséről rendelkezik.  

  
A rendelet indokolásának közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításoknak 
nem mutatható ki jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és 
egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
 


