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JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

5/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2019. július 30. napján 15.45 órakor megtartott 

nyílt rendes Jogi és Ügyrendi bizottsági ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag, 

Dr. Kecskés Katalin külső JÜB tag. 

 

Palkovits János polgármester, 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester, 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, Wild Képviselő Úr jelezte, 

hogy a mai ülésen nem tud részt venni, így az ülést én vezetem. A kiküldött előterjesztéseket megkaptuk, van-e 

valakinek módosító javaslata? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen 

szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

12/2019. (VII. 30.) JÜB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2019. július 30-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

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

engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről 

szóló 7/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző. 

 

2. A helyi építési szabályzatról szóló 13/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző. 

 

3. Egyebek 

 

Felelős: Szentesi Ervin JÜB tag 

Határidő: azonnal 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

Térjünk át az első napirendi pontra. Házasságkötési rendelet módosítása. Részemről rendben van, elfogadásra 

javaslom. 

 

Palkovits János polgármester: 

A házipénztári befizetést vettük ki, mert a módosult pénzügyi szabályzataink szerint már csak utalással, vagy banki 

befizetéssel lehet teljesíteni a díjat. A másik változtatásra azért van szükség, mert két kolléganő letette az anyakönyvi 

szakvizsgát, így ők fogják az esküvőket tartani, nekik más költségeik vannak az esküvők tartása kapcsán. 

 

Dr. Kecskés Katalin külső JÜB tag: 

Én is támogatom. 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

13/2019. (VII. 30.) JÜB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a hivatali helyiségen kívüli, 

valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a 

többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2017. (IV. 11.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést és annak változatlan formában történő elfogadását javasolja a 

Képviselő-testület felé. 

 

Felelős: Szentesi Ervin JÜB tag 

Határidő: azonnal 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. HÉSZ újabb módosítása. Az anyagot megkaptuk, az ülés előtt már kaptunk 

egy szóbeli tájékoztatást. Elfogadásra javaslom. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a 

bizottság 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

14/2019. (VII. 30.) JÜB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta rendelet a helyi építési 

szabályzatról szóló 13/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet és azt a 

Képviselő-testület részére változatlan formában elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Wild Robert Ferenc JÜB Elnök: 

Határidő: azonnal 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

Amennyiben az egyebekben nincs senkinek hozzászólása, köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom. 

 

Kmf. 

 

 

Szentesi Ervin                      dr. Kecskés Katalin 

     JÜB tag                             külső JÜB tag 


