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módosítására 

Az előterjesztő megnevezése: Budai Lóránt polgármester 
Dr. Sass Krisztina aljegyző 

Az előterjesztés Képviselő-testület általi 
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Jászberény Város Polgármestere                                                          Jászberény Aljegyzője 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
egyes önkormányzati rendeletek módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. 
 

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak 
mértékéről szóló 3/2011. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet 1.) 

 
A Rendelet 1. 2011. évi megalkotása óta a házasságkötési viszonyok átalakulása, a szokások 
megváltozása figyelhető meg. Évről-évre egyre több a házasságkötés Jászberényben, 2018-ban 157, 
2019-ben 197 házasságkötés történt. 
A hivatali munkaidőben történő házasságkötések díjmenetessége végett ezen anyakönyvi esemény 
2019-ben 67%-os növekedést mutat a 2018-as évhez viszonyítva. Az összes házasságkötés 36,5%-át 
teszik ki, melyek ügyfélfogadási időn kívül, a csütörtöki napon történnek, amikor az anyakönyvvezető 
egyéb, a munkájával összefüggő háttérmunkát tud végezni. 
 
A fentiek szerinti változásokra tekintettel javaslom, hogy a hivatali munkaidőben történő anyakönyvi 
események lebonyolításáért díjmentesség helyett bruttó 5.000.- Ft-ban, a hivatali munkaidőn kívüli, 
hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolítása  

- két tanú jelenlétében bruttó 3.000.- Ft helyett bruttó 8.000.- Ft-ban, 
- minden más esetben bruttó 10.000 Ft helyett, bruttó 15.000.- Ft-ban  

kerüljön megállapításra. 
 

II. 
 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 30/2011. (IX. 
15.) önkormányzati rendelet (Rendelet 2.) 

 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 18-i ülésén elfogadott 2020. 
évi Munkaterve alapján a képviselő-testületi ülések időpontja minden hónap második, illetve harmadik 
hetének szerdai napján kerül megtartásra, így a képviselői tiszteletdíjak számfejtése és kifizetése a 
Rendelet 2.-ben meghatározott tárgyhó 20. napjáig nem tud minden hónapban, határidőben 
megvalósulni. Javaslom, hogy a tiszteletdíjak számfejtése és kifizetése tárgyhónapot követő hó 10. 
napjában kerüljön megállapításra. 
Továbbá javaslom, hogy a tiszteletdíj csökkentésével kapcsolatos intézkedés megtételének határideje is 
ennek megfelelően módosuljon. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelettervezet – minősített 
többséggel történő – elfogadására! 
 
 
Jászberény, 2020. január 8. 
 
 
     Budai Lóránt s.k.      Dr. Sass Krisztina s.k. 
        polgármester                          aljegyző 
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JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

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

 

Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: 

1. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak 
mértékéről szóló 3/2011. (II. 10.) önkormányzati rendelet: 
 

A rendelet felülvizsgálatát követően a hivatali munkaidőben történő házasságkötések számának 
jelentős növekedése teszi indokolttá a rendelet módosítását. 
 
2. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 30/2011. 

(IX. 15.) önkormányzati rendelet: 

A rendelet módosítása az önkormányzati képviselők és a képviselő-testület állandó bizottságainak 
nem képviselő tagjai tiszteletdíjának kifizetési határideje érdekében szükséges. 

Az önkormányzati rendelet hatásai: 

Társadalmi hatások: - 

Gazdasági hatások: - 

Költségvetési hatások: Az önkormányzat bevételei minimálisan növekednek. 

Környezeti következmények: - 

Egészségügyi következmények: - 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi feltételek: Adottak 

Szervezeti feltételek: Adottak 

Tárgyi feltételek: Adottak 

Pénzügyi feltételek: Adottak 
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Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (……) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, 
az 1. § vonatkozásában az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, 
a 2. § vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján  
a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak 
mértékéről szóló 3/2011. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör. 1.) 3. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításának díja 
bruttó 5.000.- Ft.” 

(2) Az Ör. 1. 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „bruttó 3.000 Ft” szövegrész helyébe „bruttó 8.000.- 
Ft” szövegrész lép. 
 
(3) Az Ör. 1. 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „bruttó 10.000 Ft” szövegrész helyébe „bruttó 
15.000.- Ft” szövegrész lép. 

 
2. § 

 
(1) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 30/2011.  
(IX. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör. 2.) 4. § (6) bekezdésében a „tárgyhó 18. napjáig” 
szövegrész helyébe a „tárgyhó 25. napjáig” szövegrész lép.  
 
(2) Az Ör. 2. 6. § (1) bekezdésében a „tárgyhó 20. napjáig” szövegrész helyébe a „tárgyhónapot 
követő hó 10. napjáig” szövegrész lép. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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Indokolás 

az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (……) önkormányzati 
rendelettervezethez 

 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-ában meghatározott 
rendelkezései alapján az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (……) 
önkormányzati rendelettervezethez az alábbi indokolást adom: 

 

1. §-hoz 
A rendelet felülvizsgálatát követően a hivatali munkaidőben történő házasságkötések számának 
jelentős növekedése teszi indokolttá a rendelet módosítását. 
A hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításának díjait 
részletezi. 

 

2. §-hoz 

Az önkormányzati képviselők és a képviselő-testület állandó bizottságainak nem képviselő 
tagjai tiszteletdíjának kifizetése határidőben történő teljesítése érdekében szükséges a rendelet 
módosítása. 
A tiszteletdíj csökkentésével kapcsolatos intézkedés megtételének határidejét tartalmazza. 
A tiszteletdíjak kifizetésére rendelkezésre álló határidőt tartalmazza. 

 

3. §-hoz 
 

Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz. 
 


