JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. január 31. napján megtartott nyilvános
testületi üléséről.
Jelen vannak: a mellékelt jelentéti ív szerint
Kramár Mihály polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, a szlovák kisebbségi
önkormányzat elnökét, Csizmadia László meghívott vendéget, a körjegyzőt, a
jegyzőkönyvvezetőt, és a megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes
mert a 4 fő megválasztott képviselőből 3 fő és a polgármester jelen van. Javasolja, a
meghívott vendégre való tekintettel az első és a második napirendi pont megcserélését.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint
egyhangúlag e l f o g a d.
Napirendi pont:
1.) Területrendezés és térképmódosítás szükségessége, 2011. évi költségvetésben való
beépítése
Előadó: Csizmadia László földmérő
(szóbeli előterjesztés)
2.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011.(…) rendelete
az
anyakönyvi eljárás egyes díjairól
Előadó: Bahil Emilné körjegyző
(írásbeli előterjesztés)
3.) Kismaros Község Polgármesterének kérelme a Kismarosi Dózsa György utca és Kossuth
Lajos út közötti lépcső biztonságossá tételére
Előadó: Kramár Mihály polgármester
(szóbeli előterjesztés)
4.) Kőszegi Norbert és Rusznák Enikő, valamint Tóthné Mlatilik Tímea főtörzsőrmester
önkormányzati lakásbérleti kérelme
Előadó: Kramár Mihály polgármester
(szóbeli előterjesztés)
5.) Az általános tagiskola és tagóvoda 2011-es költségvetésének megbeszélése és elfogadása
Előadó: Kramár Mihály polgármester
(szóbeli előterjesztés)
6.) Kollár Norbert alkalmi munkavállalóként történő alkalmazása
Előadó: Kramár Mihály polgármester
(szóbeli előterjesztés)
7.) Csizmadia Vilmos volt polgármester szabadságmegváltás kérelme
Előadó: Kramár Mihály polgármester
(szóbeli előterjesztés)
8.) Törvényességi észrevétel megtárgyalása
Előadó: Kramár Mihály polgármester
(szóbeli előterjesztés)
9.) Egyebek
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1.) Területrendezés és térképmódosítás szükségessége, 2011. évi költségvetésben való
beépítése
Kramár Mihály polgármester: Felkéri Csizmadia László földmérőt, hogy tartsa meg
tájékoztatóját.
Csizmadia László földmérő: Egységes alaptérkép hibáit ki kell javítani, mivel ez az egyik
alapja a 2014-ig elkészítendő rendezési terv felülvizsgálatának. A térkép szabadon
felhasználható bármilyen önkormányzatot érintő ügyben (pl. a szabályozási tervnél, a
közműtervezéseknél), melynek munkadíja 500 e Ft + Áfa. Ezen felül még az önkormányzatot
terheli a nyilvántartó hatóságtól az alaptérkép ára és a földhivatali eljárási illetékek.
Kathi Róbert műszaki ügyintéző: A felhasználás során már találkoztunk az eddigi
alaptérképén hibákkal. Látszik, hogy a meglévő alaptérkép rossz. Ez az új térkép felméri
blokkhatárosan az utakat, a telekhatárokat, fekvéshatárokat valamint az önálló helyrajzi
számmal nem rendelkező patakok helyét, mely magánterületen nem folyhat, ezek
dokumentálása van benne az árajánlatban az ügyintézési folyamattal együtt. Az ingatlan
nyilvántartási díjat az önkormányzatnak kell kifizetni, de ennek költsége jelenleg nem
becsülhető, mivel a hibák számától és nagyságától függ.
Stedra Gáborné képviselő: Ha jól értette magán területen nem folyhat patak? A Szent István
utcában végig ott megy a patak. A telkek fel lesznek térképezve. Mit von ez maga után a
lakosságnak, ha esetleg be lett építve olyan terület ami nem is a saját tulajdon.
Kathi Róbert műszaki ügyintéző: A Hanta pataknak önálló helyrajzi száma van, a telkek
területét nem befolyásolja. Ami pedig nem saját tulajdonként kerül kimutatásra azt vagy
elveszítheti, illetve a másik esetben tulajdonos megnyerheti.
Botos Katalin szlovák kisebbségi elnök: Az osztatlan közös tulajdont is szétbontják?
Csizmadia László földmérő: A képviselő asszony kérdésére válaszolva, ha területre egyezik,
akkor a földhivatal elfogadja. Ha ki lesz szabályozva a patak akkor önkormányzati tulajdonba
kerül. Az elnök asszony kérdésére válaszolva pedig osztatlan közös tulajdon megosztásához
kell egy ügyvéd, ez a tulajdonosok egyességén alapul és kell kötni egy földhasználati, vagy
társasházi szerződést.
Fenyődi Andrea képviselő: Miért kell erről beszélni? Miért ilyen sürgős ennek a napirendi
pontnak a tárgyalása? Mik a következmények?
Csizmadia László földmérő: Egységes térképeket kell készíteni, mert e nélkül az új egységes
rendezési terv nem készülhet el.
Az önkormányzat megrendelésétől számított 30 napon belül be tudja mutatni a jó
alaptérképet. A Földhivatal átvezeti a változásokat. Felméri a települést, összenézi a
Földhivatali térképpel. Természetesen csak a belterület ingatlanokról van szó.
Stedra Gáborné képviselő: Ha meg lesz a térkép mi lesz a lényege, mit tud ezzel az
önkormányzat kezdeni?
Kathi Róbert műszaki ügyintéző: Ez alapján lehet a szabályozási tervet elkészíteni, aminek
a határideje 2014. Az árak csak magasabbak lesznek az idő pedig véges. Valakinek nőni,
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valakinek csökkeni fog a telke. Jó lesz a pályázatokhoz is és szabadon az önkormányzat
felhasználhatja bármihez.
Stedra Gáborné képviselő: Felkéri a polgármestert, hogy nézzen utána a csapadék
vízelvezetési pályázatnak, hogy hol akadt el. Attól tart, hogy ezek a hibák kijavítása a
lakosságot fogja terhelni.
Csizmadia László földmérő: Ha megveszi az önkormányzat az alaptérképet akkor meg tudja
mondani, hogy mennyire rossz a régi térkép.
Stedra Gáborné képviselő: A munkadíj kifizetésére kaphatunk kéthavi részletfizetést?
Csizmadia László földmérő: Nem zárkózik el előle. Szeretné viszont kihangsúlyozni, hogy a
jó kapcsolatból adódóan ez egy nagyon humánus ár.
Klein Tibor képviselő: Véleménye szerint a döntés meghozatalához több árajánlat bekérése
szükséges.
Kramár Mihály polgármester: Be fogunk még kérni két árajánlatot.
Csizmadia László földmérő: Ezt ő is javasolja.
Kramár Mihály polgármester: Megköszöni Csizmadia Lászlónak a tájékoztatást és a
döntésről értesíti.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát:
1/2011.(I.31.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évig
felülvizsgálandó Kóspallag Község Önkormányzata Rendezési tervének részét
képező alaptérkép elkészítéséről a döntést elnapolja a további árajánlatok
bekérését követő képviselő-testületi ülésig.
Felkéri a polgármestert, hogy legalább két földmérőtől fenti feladat
elvégzéséhez árajánlatot szerezzen be.
Felelős: polgármester

Határidő: határozatban szereplő időpont

2.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011.(…) rendelete
anyakönyvi eljárás egyes díjairól

az

Bahil Emilné körjegyző: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. 2011. január 1.
napjától módosult az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és névviselésről szóló
1982.évi 17. törvényerejű rendelet.
Munkaidőn kívül, valamint a házasságkötő termen kívül történő házasságkötések létesítése
előtt, a házasulóknak, a szándék bejelentésével egyidejűleg, alapeljárási illeték (2.200,-Ft)
lerovása mellett, írásbeli kérelmet kell benyújtaniuk. A kérelem elbírálására a körjegyző
jogosult. Munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapokon) nem köthető házasság.

3

Az anyakönyvi szertartásokhoz kapcsolódóan feladatként jelentkezik az önkormányzati
rendeletalkotás.
A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá munkaidőn kívül történő
házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat
rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. Javaslat 25 – 25 e Ft.
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő
egésze vagy egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás
illeti meg. A díj mértéke 10 e Ft, a közreműködő köztisztviselőnek pedig 5 e Ft.
A jogszabály értelmezése alapján az anyakönyvvezetőnek a munkaidőn kívül végzett
közreműködésért járó pénzt meg kell határozni.
Klein Tibor képviselő: Kinek kell fizetnie az összeget?
Bahil Emilné körjegyző: A házasulóknak. Az anyakönyvvezetőnek járó díjazást pedig az
önkormányzatnak.
Stedra Gáborné képviselő: Reálisnak tartja az összeget.
Kramár Mihály polgármester: Felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy alkossa meg a
rendeletét.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazatával megalkotta az alábbi rendeletét:
Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011.(II.01.) rendelete
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.) Kismaros Község Polgármesterének kérelme a Kismarosi Dózsa György utca és Kossuth
Lajos út közötti lépcső biztonságossá tételére
Kramár Mihály polgármester: Kismaros Község Önkormányzata írásban felkereste
önkormányzatunkat, hogy járuljon hozzá a kóspallagi lakosok által is igénybe vett kismarosi
vasúti államos lejáratánál korlát megépítéséhez. Ennek az önkormányzatra vetített költsége
100 e Ft. Kéri a véleményeket, hozzászólásokat.
Botos Katalin szlovák kisebbségi elnök: Nem ért egyet, nem a Kóspallag Önkormányzat
feladata.
Klein Tibor képviselő: A kérelem elutasítását javasolja.
Stedra Gáborné képviselő: A régi várótermet szétszedték, helyette építettek egy másikat,
ami nyitott, az utasok fáznak, át fúj rajta a szél, szinte csak teteje van és az eső is beesik.
Tegyünk kompromisszumot. Amennyiben megcsinálják a buszmegállót, hozzájárulunk a
korlát megépítéséhez.
Kramár Mihály polgármester: Annak idején szó nélkül átették a buszmegállót.
Fenyődi Andrea képviselő: Ez egy létező probléma, korlát nélkül veszélyes a közlekedés.
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Kramár Mihály polgármester: Kéri, hogy a képviselő-testület hozza meg határozatát.
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 4 egyhangú igen szavazatával meghozza
az alábbi határozatát:
2/2011.(I.31.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kismaros Község
Önkormányzatának a kérelmét - a kismarosi Dózsa György utca és Kossuth
Lajos út közötti lépcső biztonságossá tétele érdekében korlát építéséhez megvitatta és a kért 100.000,- Ft-os támogatást, az önkormányzat nehéz anyagi
helyzetére való tekintettel, nem tudja biztosítani.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4.) Kőszegi Norbert és Rusznák Enikő, valamint Tóthné Mlatilik Tímea főtörzsőrmester
önkormányzati lakásbérleti kérelme
Stedra Gáborné képviselő: Előző képviselő-testületi ülésen döntött a testület a szolgálati
lakások bérbeadását megelőző feladatok elvégzéséről. Kéri a polgármester tájékoztatóját az
elvégzettekről.
Kramár Mihály polgármester: Szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a napirendi
pont nem így aktuális.
Stedra Gáborné képviselő: Először át kell minősíteni.
Bahil Emilné körjegyző: Először is meg kell csinálni a tanúsítványt, rendeletet kell alkotni.
A pályázatot nyilvánossá kell tenni.
Botos Katalin szlovák kisebbségi elnök: Már egy szolgálati lakást eladott az önkormányzat,
ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy ne szolgálati lakásként tartsuk nyilván akkor, ha
szükség lesz szolgálati lakásra, akkor mit csinálunk?
Fenyődi Andrea képviselő: Nem tudjuk, hogy szükség lesz-e még a szolgálati lakásra.
Bahil Emilné körjegyző: A testületnek rendeletet kell alkotni, melyben eldönti milyen
feltételekkel és milyen alapon: szociális helyzet alapján, költségelven vagy piaci alapon
kívánja meghatározni a bérleti díjat. A bérleti díj meghatározásának feltételeit a jogszabály
pontosan megadja.
Stedra Gáborné képviselő: Vannak olyan képviselő társaim, akik már a testületi ülés előtt
tudnak mindenről. Pletyka szinten jutnak tudomására a dolgok még az ülést megelőzően,
aminek nem szabadna kimenni. Megállapodunk valamiben és nem is arról döntünk.
Kellemetlen helyzetbe kezdi magát érezni. Állítólag ki lett írva közbeszerzési pályázat, erről ő
miért nem tud? Andrea majd Te is rájössz dolgokra.
Bahil Emilné körjegyző: December 17-i ülésen döntött a képviselő-testület a meghívásos
eljárás lefolytatásáról a szemétszállítás vonatkozásában, amin a képviselő asszony nem volt
itt.
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Klein Tibor képviselő: Véletlenül tudta meg a dolgokat. Nem hiszi, hogy többet tudna, mint
más képviselő társa. Ő nem csinál cirkuszt.
Stedra Gáborné képviselő: Milyen cirkuszt csinált?
Botos Katalin szlovák kisebbségi elnök: Azt mondják már a faluban, hogy a polgármester
olyan lesz, mint az előző polgármester.
Stedra Gáborné képviselő: Képviselők megbeszéltük, hogy más lesz minden.
Fenyődi Andrea képviselő: Nem kell a pletykákkal foglalkozni.
Klein Tibor képviselő: Jelezte a főtörzsőrmesternek, hogy a szolgálati lakásokat meg kell
hirdetni. A hölgy végzi a körzeti megbízotti feladatokat. Tudomása szerint 5 települést lát el.
Hetente egy alkalommal tudna itt lenni a településen.
Stedra Gáborné képviselő: Valaki látta már itt a hölgyet? Biztosítsuk neki a helyiséget.
Bahil Emilné körjegyző: Elnézést, de most kaptam kézhez a Verőcei Rendőrőrs
parancsnokának a levelét és nem is a szolgálati lakás bérléséről szól, ha nem arról, hogy a
képviselő-testület járuljon hozzá a főtörzsőrmester kinevezéséhez. (Felolvassa a levelet.) A
kinevezéshez képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
Stedra Gáborné képviselő: Mivel nincs napirenden, így nem döntünk benne.
A képviselő-testület a napirendet pontot megvitatta és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
3/2011.(I.31.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő szolgálati lakosokra beadott kérelmet a bérbeadáshoz
szükséges dokumentációk beszerzéséig, ezt követően pedig a rendelet
megalkotását illetve annak hatálybalépését követő képviselő-testületi üléséig
elnapolja.
A lakás bérbeadása előtt a bérbeadási szándékról tájékoztatni kell a lakosságot.
Ismételten felkéri a polgármestert,
dokumentációkat szerezze be.

hogy

a

bérbeadáshoz

szükséges

Felelős: polgármester Határidő: a határozatban megállapított testületi ülés
5.) Az általános tagiskola és tagóvoda 2011-es költségvetésének megbeszélése és elfogadása
Kramár Mihály polgármester: (Kiosztásra kerül a költségvetés.) Az általános tagiskola és
tagóvoda 2011-es költségvetéséhez kíván e valaki hozzászólni?
Mivel kérdés nem volt a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal meghozza az alábbi
határozatát:
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4/2011.(I.31.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Börzsönyvidéki
Bölcsőde, Óvoda, Iskola, EGYMI kóspallagi Fekete Imre tagiskola 2011. évi
költségvetését 9.785 e Ft kiadással és 5.099 e Ft bevétellel, a működési célú
átadást 4.686 e Ft-tal jóváhagyja.
Az önkormányzat havi átadását 391 e Ft-ban állapítja meg.
A kóspallagi Csiga-biga tagóvoda 2011. évi költségvetését 12.703 e Ft
kiadással és 6.197 e Ft bevétellel, a működési célú átadást 6.506 e Ft-tal
jóváhagyja.
Az önkormányzat havi átadását 542 e Ft-ban állapítja meg.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

6.) Kollár Norbert alkalmi munkavállalóként történő alkalmazása
Kramár Mihály polgármester: Az a helyzet állt fel, hogy holnaptól nem lesznek
közmunkások. Egy ember sem lesz holnaptól. Az óvoda meg van oldva, de az iskolánál gond
van. Legalább egy embert kell alkalmazni, aki segítene, de ez az önkormányzatnak pénzbe
fog kerülni. Kéri Kollár Norbert alkalmi munkavállalóként történő alkalmazásához járuljon
hozzá a képviselő-testület.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát:
5/2011.(I.31.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kollár Norbert 2625
Kóspallag, Szent István u. 61. szám alatti lakos az önkormányzatnál, alkalmi
munkavállalóként történő foglalkoztatásáról döntött 2011. február 10-napjától,
2011. március 4. napjáig.
A munkaidejét napi 8 órába határozza meg. A munkáltatói jogkör gyakorlója a
polgármester. A személyi alapbérét a költségvetésből biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy az alkalmi munkavállalóval az egyszerűsített
munkaszerződést kösse meg, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történő
bejelentéséről gondoskodjon.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

7.) Csizmadia Vilmos volt polgármester szabadságmegváltás kérelme
Stedra Gáborné képviselő: Továbbra sem javasolja a szabadság kifizetését. Beadványában
az van, hogy rendszeresen csak 5 fő képviselő járt a képviselő-testületi ülésekre. Beszámolt a
testületnek a fel nem használt szabadsásáról. Kéri azt a jegyzőkönyvet, mert nem emlékszik
arra, hogy beszámolt volna a polgármester. Kéri a jelenléti ívet 2006-2010-es évekre, a
Márianosztrai hivatalban biztos megtalálható.
Klein Tibor képviselő: Javasolja és egyben kéri a testület véleményét arról, hogy le kellene
ülni Csizmadia Vilmos volt polgármesterrel, vagy egy munkajogászt kellene hívni.
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Stedra Gáborné képviselő: Meg kell kérdezni egy munkajogászt.
Fenyődi Andrea képviselő: A Közigazgatási Hivatal küldött egy állásfoglalást, amiben csak
a rengeteg paragrafusra hivatkoznak. Továbbra is kérik a jelenléti ívet, mivel ezzel
kapcsolatban a volt polgármester nem írt semmit. Kéri a jelenlegi polgármester urat, hogy
levélben keresse meg ismét Csizmadia Vilmost.
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
6/2011.(I.31.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a lehető legrövidebb időn belül kérjen fel egy
munkajogászt Csizmadia Vilmos volt polgármester szabadságmegváltásával
kapcsolatban jogi segítség nyújtására.
A jogi ügyvédi szolgáltatás díjára Stedra Gáborné és Fenyődi Andrea
képviselők lemondanak a tiszteletdíjukról.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Stedra Gáborné képviselő: Köszöni a tájékoztatást és a beszámolót, de ebből nem derül ki,
hogy a volt polgármester miért nem tudta kivenni a szabadságát, és mely napokat töltött
munkával. Nem érti, hogy miért nem helyettesíthette őt az alpolgármester.
8.) Törvényességi észrevétel megtárgyalása
Bahil Emilné körjegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pest Megyei
Kormányhivatal törvényességi észrevétellel élt az alakuló ülésen meghozott két határozattal
szemben. Az egyik a 41/2010.(X.14.) Kt. határozata, melyben a polgármesternek 2010.
október 1. napjától állapította meg az illetményét. A másik a 47/2010.(X.14.) Kt. határozata,
melyben az alpolgármester tiszteletdíját határozta meg, szintén a fenti időponttól. Az
észrevétel pedig az, hogy az illetmény, illetve a tiszteletdíj megállapítására csak 2010. október
3. napjától, a megválasztástól számítva van mód. Sajnálatos módon ebben elírás történt, mert
a számfejtést mind két esetben október 3. napjától történt. Kéri és javasolja ennek
megfelelően a határozat módosítását.
7/2011.(I.31.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei
Kormányhivatal törvényességi észrevételével egyetért és az 2010. október 14én megtartott alakuló ülésen hozott 41/2010.(X.15.) Kt. határozatát, valamint a
47/2010.(X.14.) Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kramár Mihály
főállású polgármester havi illetményét 2010. október 3. napjától kezdődően
havi bruttó: 347.850,- Ft-ban - azaz Háromszáznegyvenhétezer-nyolcszázötven
forintban - állapítja meg.”
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„Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Stefkó Imre
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 3. napjától
havi bruttó 115.950,- Ft-ban - azaz Száztizenötezer-kilencszázötven forintban állapítja meg.”
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Pest Megyei Kormányhivatalt
értesítse.
Felelős: polgármester

Határidő: 2011. február 15.

9.) Egyebek
Kramár Mihály polgármester: Előzetesen tájékoztatja a testület, hogy a konyha
működtetését két személy jelezte, hogy tudná vállalni. A márianosztrai börtön parancsnoka
biztosítaná az ételt, illetve Nagy László, aki átvenné a két alkalmazottat is.
A Zöld Hídtól kaptunk egy levelet, 675.180 Ft kellene nekik fizetni, mert a Remondis Kft.
nem kezdte meg időben feléjük a hulladék beszállítását.
Fenyődi Andrea képviselő: Mit tudunk az óvodáról?
Kramár Mihály polgármester: Az egyik óvónő vállalja és csinálja, a másik
betegállományban van.
Fenyődi Andrea képviselő: Kéri a polgármester intézkedését a helyettesítésről. Mi a helyzet
a polgármester úr 2010. évi szabadságával?
Kramár Mihály polgármester: A szabadságot az előző évben kivette.
Mivel több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárja.

K.m.f.

Kramár Mihály
polgármester

Bahil Emilné
körjegyző
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Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2011.(II.1.) rendelete
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testülete az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet
(továbbiakban: Tvr.) 15/A § (6)-(7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja.
1. §
(1) Hivatalos helyiségen kívüli házasságkötés esetén, valamint munkaidőn kívül történő
házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kell fizetni.
(2) A hivatalos helyiségen kívüli házasságkötés esetén a díj mértéke: bruttó 25.000,- Ft,
munkaidő kívül történő házasságkötés esetén a díj mértéke: bruttó 25.000,- Ft.
(3) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést a Tvr-ben
meghatározott személy (továbbiakban: engedélyező) akkor engedélyezheti, ha a felek a
törvényi feltételek teljesítésén túl igazolják a meghatározott díj/díjak befizetését.
(4) A díjat/díjakat az önkormányzat költségvetési számlájára készpénzátutalási megbízáson
vagy pénztári nyitvatartási időben a körjegyzőség pénztárosánál lehet befizetni.
(5) A Tvr. ben meghatározott feltételek meglétét az anyakönyvvezető ellenőrizni köteles,
különös figyelmet kell fordítani az esemény méltó körülményeire.
(6) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés iránti kérelem elutasítása esetén a befizetett
díjat a kérelmező részére 5 munkanapon belül vissza kell utalni.
2. §
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt
bruttó 10.000,- Ft díjazás illeti meg.
(2) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő köztisztviselőt bruttó
5.000,- Ft díjazás illeti meg.
3. §
Ez a rendelet 2011. február 10-én lép hatályba.
Kóspallag, 2011. február 1.
Kramár Mihály
polgármester

Bahil Emilné
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. február 1.

Bahil Emilné
körjegyző
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