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E L Ő Z E T E S     H A T Á S V I Z S G Á L A T 

 
a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén fizetendő és a 

házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló helyi rendelet 
előterjesztéséhez 

 
A csatolt jogszabály tervezet előkészítőjeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában írt 
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem be a csatolt rendelet-tervezet bevezetésével járó várható 
hatások következményeiről alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe. 
 
A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások: 
 
Társadalmi:                 a település  helyi  társadalmi  közösségére  gyakorolt  hatása  a  tárgyban  érintettek 

körében mérhető,  az évek tapasztalata alapján az igényekhez igazítottan kezelhető,  
az önkormányzat éves költségvetését nagy tételben nem terhelő, de az érintett 
családot, a házasulókat köti a településhez való tartozás jó érzése, érzelmileg sokat 
jelent egy nagy elhatározás nagy nyilvánossággal való megosztása, ahhoz méltó 
ünnepélyes keretek biztosítása, ezzel a település jó hírnevének öregbítése,  amely a 
jogalkotásra felhatalmazó központi jogszabályoknak megfelelő keretbe foglalt 
módon és mértékben valósítható meg; 

Gazdasági:                    a   település  lakosságára  e rendelet gazdasági hatást közvetetten  fejthet ki, hiszen az 
érintett család ünnepségére ide látogatnak a család távolba szakadt rokonai, akik egy 
ilyen esemény alkalmával szembesülnek településünk fejlettségével, ill. más 
településekhez viszonyított fejlettségi szintbeli elmaradásával és akár saját, akár 
baráti, szakmai összeköttetések által is szolgálhatja a település rövid- közép- hosszú-
távú terveit az általuk itt szerzett tapasztalat, pozitív élmény, amelyet az adott 
szertartás milyenségéből le tud mérni; 

Költségvetési:              az önkormányzat adott éves költségvetésének nem jelent komoly anyagi megterhelést 
az anyakönyvvezető munkájának pénzbeli elismerése, amelyet nagyságrendekkel 
képes ellensúlyozni a településről alkotott kép, a családiasra formált  szertartás adta 
lehetőségének biztosítása, amely pénzben nem mérhető a család számára, erkölcsi, 
morális értéket közvetít és közösséget formál. Az önkormányzati saját anyagi forrás 
terhére való biztosítása tehát jó befektetés még akkor is, ha anyagi szempontból a 
bevételek és a kiadások között jelentős eltérés mutatkozik a kiadások javára;   

Környezeti:                  e rendeletben  nem  szerepel  kifejezetten   az érintettek környezetére hatást gyakorló 
rendelkezés, de a fent írtak alapján a szertartás épített környezetben való bonyolítása 
során a rendezvény szervezésére befolyással bír a díszítés, a virágos környezet, a 
természetes anyagok az érintettek igénye szerinti alkalmazása; 

Egészségi:                    e  rendeletben   rögzítettek nincsenek   kihatással;  
Adminisztratív:          az anyakönyvvezetők szempontjából   komoly munkateher növekedés  nem várható 

azáltal, hogy az eddigi gyakorlattá vált szertartások munkaidőn túli tartása 
számottevően nem nőtt, így egy- egy megrendelés bonyolítása nem jár plusz teherrel. 

 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: az önkormányzat szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 22. § (2)-(3) 
bekezdésében előírt azon rendelkezés, miszerint a rendeletet annak elfogadása előtt az 
érintett Bizottságok véleményezik, melyet alkalmazni kell a Jat. 8. § (2) bekezdése 
szellemében, ezért új rendelet alkotása a jogkövető magatartás szerint indokolt.  

  



A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban megnyilvánuló jogsértés megvalósítása, 
tekintettel arra, hogy a Jat.  kötelezi a jogalkotókat, ill. a rendelet előkészítőjét arra, 
hogy a központi és a helyi jogszabályokban foglaltaknak megfeleltetett 
jogszabályokat alkosson, melynek elmaradása okán az önkormányzati rendeletek 
törvényességi felügyeletét ellátó Kormányhivatal illetékes Főosztálya törvényességi 
felügyelete gyakorlása által kényszeríti ki. 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a meglévő 

feltételekhez képest a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekben többlet igényre nincs 
szükség.  

 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2012. október 14. 
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