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JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

4/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. április 11. napján 16.0 órakor megtartott 

rendkívüli Jogi és Ügyrendi Bizottsági nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:     

Wild Robert Ferenc képviselő, JÜB Elnök, 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag, 

 

Palkovits János polgármester, 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő, JÜB Elnök: 

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi 

pontokról. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

12/2017. (IV. 11.) JÜB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2017. április 11-i nyílt rendkívüli ülésén az 

alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak 

mértékéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

2. Egyebek 

 

Felelős: Wild Robert Ferenc JÜB tag 

Határidő: azonnal 

 

Wild Robert Ferenc képviselő, JÜB Elnök: 

Térjünk át az első napirendi pontra. Az előterjesztést mindenki megkapta. Javaslom, hogy az 5. § (1) bekezdésében 

szereplő összeget emeljük fel 15.000 forintra. Az anyakönyvvezető a 10.000 forintból 7.000 forintot kap, maradjon 

valami az önkormányzatnak is. A másik összeg pedig ne emelkedjen. 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

Én támogatom az előterjesztésben foglalt összegeket. ne emeljünk.. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő, JÜB Elnök: 

A munkaidőn kívül és a kinti helyszínen lévő esküvő esetén a két összeg összeadódik? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Nem, ilyenkor 30.000 forintot számlázunk. 

 

Palkovits János polgármester: 

Évente átlagban 6-7 esküvő van összesen. Az emeléssel sem lenne nagy a bevétel. 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

Ebből mennyi van hivatali helyiségen kívül? 
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Palkovits János polgármester: 

Három-négyévente egy. Egyre többen jönnek hivatali időben, például pénteken délben esküdni, mert az ingyen van. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő, JÜB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk először a módosító indítványomról. megállapítom, hogy a 

módosító indítvány 1 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében nem lett elfogadva. Kérem szavazzunk az eredeti 

előterjesztésről. Megállapítom, hogy az előterjesztés 1 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében nem lett elfogadva. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő, JÜB Elnök: 

Amennyiben nincs az egyebekben semmi, és nincs több kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Wild Robert Ferenc       Szentesi Ervin 

      JÜB Elnök                       JÜB tag 

 


