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FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK  

 

4/2020. SZÁMÚ  

 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2020. augusztus 25. napján 15. 30 órakor 

megtartott, Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottságának rendes nyilvános ülésén. 

  

Jelen vannak:   

Schuster Roland képviselő, JÜB elnök, 

Majorosné Nagymarosi Rita képviselő, JÜB tag, 

 

Palkovits János polgármester 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Schuster Roland képviselő, JÜB elnök: 

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, a külső tag jelezte, hogy a mai ülésen 

nem tud részt venni. Az ülést megnyitom. A kiküldött napirendi pontokat tárgyalnánk azzal, hogy a 3. napirendi pont 

kivételre kerül. Van valakinek más módosító indítványa? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy 

a Jogi és Ügyrendi bizottság 2 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

11/2020. (VIII. 25.) JÜB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottság 2020. augusztus 25-i nyílt rendes ülésén az 

alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 26.) 

önk. rendelet módosításáról szóló döntés. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

2. Fertőrákos Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása (előirányzatmódosítás). 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. 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.) önk. rendelet módosításáról szóló döntés. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

4. Egyebek 

 

Felelős: Schuster Roland képviselő, JÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Schuster Roland képviselő, JÜB elnök: 

Térjünk át a napirendek tárgyalására. SzMSz módosítása. Átadom a szót a Jegyző Úrnak. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Köszönöm. két ponton módosítunk, az egyik, hogy a tablet beszerzés miatt a Képviselők részére már csak elektronikus 

úton kerül kiküldésre a testületi anyag. A másik, hogy a külső hozzászólásokat a napirendeknél meghagyjuk, hogy a 
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testületnek kell azokhoz hozzájárulni, az egyebek napirendi pontban viszont elegendő a polgármester döntése a szó 

megadásáról. 

 

Schuster Roland képviselő, JÜB elnök: 

Köszönöm. Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi bizottság 2 igen 

szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

12/2020. (VIII. 25.) JÜB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a képviselő-testület és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 26.) önk. rendelet-tervezetet és annak elfogadását 

javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Schuster Roland képviselő, JÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Schuster Roland képviselő, JÜB elnök: 

Térjünk át a következő napirendre. Előirányzat módosítás. Tegnap a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, a gazdálkodási 

előadó részletesen ismertette és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Jogi szempontból rendben van. Amennyiben nincs 

kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi bizottság 2 igen szavazattal az alábbi napirendi 

pontokat fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

13/2020. (VIII. 25.) JÜB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Fertőrákos Községi 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása szóló rendelet-tervezetet és 

annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Schuster Roland képviselő, JÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Schuster Roland képviselő, JÜB elnök: 

Térjünk át a következő napirendre. Anyakönyvi rendelet módosítása. Tegnap a Pénzügyi bizottság ezt is megtárgyalta 

és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Átadom a szót a Jegyző Úrnak. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Két helyen módosítanánk a rendelet, egy technikai jellegű módosítás lenne, hogy a hivatal bankszámlájára kell 

befizetni a díjakat, ezt vezetnénk át, illetve a díjakon emelnénk. A környékbeli településeken 50.000 Ft a munkaidőn 

kívüli esküvőknek, a más helyszínen tartott esküvők esetén 90.000-150.000 Ft közötti összegek is vannak. Ennyire 

természetesen mi nem emelnénk, nem szeretnénk elriasztani a házasulandókat. 

 

Schuster Roland képviselő, JÜB elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi bizottság 2 igen 

szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

14/2020. (VIII. 25.) JÜB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottság 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.) önk. rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Schuster Roland képviselő, JÜB elnök 

Határidő: azonnal 
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Schuster Roland képviselő, JÜB elnök: 

Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés az egyebekben, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Schuster Roland     Majorosné Nagymarosi Rita   

    JÜB elnök      JÜB tag 

             

 

 


