1. melléklet „A családi események megrendezésének térítési díjáról valamint az
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú rendelettervezethez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: a tervezet társadalmi hatása a házasság intézményének szem előtt
tartásában, és fontosságának hangsúlyozásában van elsősorban. Kiemelten azon polgárok
számára bír jelentőséggel, akik házasságkötés céljából Makó Város anyakönyvvezetőjéhez
jelentkeznek be. A tervezet ugyanis 2017. április 1-jétől biztosítani kívánja, hogy azon
házasulandó felek, akik közül legalább az egyik makói lakóhellyel rendelkezik, térítésmentesen
vehessék igénybe az anyakönyvi alapszolgáltatásokat, ha a szertartásra a hivatal helyiségeiben,
vagy kihelyezetten kerül sor.
II. gazdasági hatásai: az anyakönyvezéshez kapcsolódó költségek csökkenek, mely elsősorban
azon lakosokat érint, akik Makó Városban kívánnak összeházasodni, és legalább egyikük
állandó makói lakcímmel rendelkezik. Az anyakönyvi alapszolgáltatások térítésmentes
igénybevétele mindenképp gazdasági szempontból pozitív jelentőséggel bír a lakosság részére,
hiszen a szertartással járó költségek jelentős mértékben csökkenek.
III. költségvetési hatásai: jelen rendelet költségvetési vonzata abban nyilvánul meg, hogy a
lakosság számára történő fentiekben részletezett térítésmentesség Makó Város Önkormányzata
számára elsősorban bevétel kiesést jelent. Habár a módosítás társadalmi hatása jelentősebb,
szem előtt kell tartani annak bevételkieső költségvetési hatását is, mely kapcsán cél, hogy a
költségvetés egyensúlya hosszú távon megmaradjon.
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezet a jelenlegi adminisztratív terhet
nem emeli.
VII. megalkotásának szükségessége: térítésmentes szolgáltatás igénybevételének biztosítása
olyan házasulandó felek részére, amelyikek esetében legalább az egyik fél makói állandó
lakcímmel rendelkezik.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az anyakönyvi eseményhez
kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének megnövekedése, és annak pozitív hozadéka a
lakosság széles körében sokkal nagyobb jelentőséggel bír mint az, hogy költségvetési
szempontból bevételtől kiesést okoz. A rendelet elmaradásának következménye ezért várhatóan
azt jelenti, hogy a várt nagyobb jelentőségű, és ezáltal a házasság intézményének fontosságát
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ösztönző cselekmények a lakosság szélesebb körében visszaszorulnának, amely pont ellentétes
azon okkal, mellyel jelen rendelet módosításának kezdeményezése történik.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jelenlegi
feltételeken felül többletet nem igényel, azok adottak.
Makó, 2017. február 14.
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RENDELET-T E R V E Z E T
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (................) önkormányzati rendelete
a családi események megrendezésének térítési díjáról valamint az anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjáról szóló
7/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A családi események megrendezésének térítési díjáról valamint az anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjáról szóló 7/2015.(III.26.) önkormányzati
rendelet 4. § (6) bekezdése az alábbi (6A) bekezdéssel egészül ki:
„(6/A) Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben és hivatali helyiségen kívül tartandó
anyakönyvi esemény térítésmentesen igénybe vehető, amennyiben a házasulandó felek közül
legalább az egyik rendelkezik makói lakóhellyel.”
2.§
Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

dr. Bálint – Hankóczy Beatrix s. k.
jegyző
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