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Készült:  Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2014. április 15-én 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről. 

 
 
Az ülés helye: Mérges Községháza (Mérges, Béke tér 14.) 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
Mérges Község Képviselő-testülete részéről: 

Balázs Vince polgármester  
Pintér Sándor alpolgármester 
 
Távol vannak: 
 
Mérges Község Képviselő-testülete részéről: 

Pintér Henrietta képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal vesz részt:  Nagy Tünde aljegyző 
 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Horváth Petra 
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Balázs Vince polgármester:  
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet, az Aljegyző Asszonyt a 
mai ülésen. 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképessége 
biztosított, 2 fő jelen van, 1 fő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Az 
ülésünket megnyitom, hangfelvétel készül.  
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 15-i nyilvános ülés 
napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 

1. Rendelet alkotása a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a 
családi események szolgáltatási díjairól. 

2. Egyéb időszerű kérdések 
3. Önkormányzati segély megtárgyalása 
4. Lakásvásárláshoz nyújtandó támogatás megtárgyalása 

A meghívót mindenki megkapta, kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban 
van-e kérdés, hozzászólás?  
 
Amennyiben nincs, szavazást rendelek el a meghívóban kiküldött napirendi pontok 
elfogadásáról. 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
2 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.  
(IV. 15.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 15-i 
nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1. Rendelet alkotása a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és 

a családi események szolgáltatási díjairól. 
2. Egyéb időszerű kérdések 
3. Önkormányzati segély megtárgyalása 
4. Lakásvásárláshoz nyújtandó támogatás megtárgyalása 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: - 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

1. Rendelet alkotása a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a 
családi események szolgáltatási díjairól. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
  Nagy Tünde aljegyző 
 

2. Egyéb időszerű kérdések. 
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Előadó: Balázs Vince polgármester 
 

3. Önkormányzat segély megtárgyalása. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 

4. Lakásvásárláshoz nyújtandó támogatás megtárgyalása 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 

 
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 

1. RENDELET ALKOTÁSA A HÁZASSÁGKÖTÉSEK, A 
BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATOK ÉS A CSALÁDI 

ESEMÉNYEK SZOLGÁLTATÁSI DÍJAIRÓL 
 
Balázs Vince polgármester: 
Rendeletet kell alkotnunk a házasságkötésekről, a bejegyzett élettársi kapcsolatokról és 
családi eseményekről. Felkérem az Aljegyző Asszonyt, hogy ismertesse a rendelet 
tervezetet. 
 
Nagy Tünde aljegyző: 
A rendelet értelmező rendelkezése megmagyarázza a rendeletben felmerülő 
fogalmakat. A 3. § (1) bekezdésében szerepel, hogy anyakönyvi esemény milyen 
időpontokban tartható. A rendeletben szerepel az anyakönyvvezető és az 
anyakönyvvezető mellett közreműködő köztisztviselő díjazása, illetve az anyakönyvi 
esemény megtartása esetén az ügyfél által fizetendő díj. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Számomra megfelelő így a rendelet. 
 
Pintér Sándor alpolgármester: 
Számomra is. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Kérdés, hozzászólás a rendelettel kapcsolatban? 
 
Amennyiben nincs szavazást rendelek el a rendelet elfogadásáról. 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
2 igen egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete 
a házasságkötések, a bejegyzett élettársi 
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Mérges Község Képviselő-testületének 2014. április 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól 
 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 
évi I. törvény 96. §-a, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 15/A. § (6) bekezdésében, valamint 42/A. § (4) bekezdés 
a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya Mérges Község közigazgatási területén történő anyakönyvi események 
társadalmi megünneplésére terjed ki. 
 

Értelmező rendelkezés 
 
2. § 

 
a) Anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat 
b) Hivatali helyiség: Mérges Község Önkormányzat által biztosított az anyakönyvi 

esemény lebonyolítására alkalmas helyiség, 9136 Mérges Béke tér  14. 
c) Hivatali munkaidő: Téti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott munkarend 
 

Anyakönyvi események rendje 
 

3. § 
 

(1) Anyakönyvi esemény a Munka Törvénykönyve meghatározott munkaszüneti nap és 
minden év július 1. kivételével hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig 16:00 
órától 19:00 óráig, pénteken 12:00 órától 17:00 óráig, szombaton 10:00 órától 18:00 
óráig terjedő időszakban tartható. 
 

(2) Anyakönyvi események társadalmi megünneplésének a Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helyiségében hivatali munkaidőn túl, valamint a Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helyiségén kívül történő szolgáltatásáért a megrendelők az e rendeletben meghatározott 
díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha az anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt 
kerül sor. 

 
(3) Az (2) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, különösen a 

házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének orvosi 
igazolással alátámasztott súlyos egészségi állapota, mozgásképtelensége. 

 
Anyakönyvvezető díjazása 

 
4. § 
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(1)  Az eljáró anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn túl, hivatalos helyiségben történő 
anyakönyvi esemény lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként bruttó 10.000,- Ft 
díjazás illeti meg 

 
(2)  Az eljáró anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn túl, hivatalos helyiségen kívül történő 

anyakönyvi esemény lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként bruttó 15.000,- Ft 
díjazás illeti meg. 

 
(3)  Az eljáró anyakönyvvezető mellett közreműködő köztisztviselőt a munkaidőn túl 

teljesített szolgáltatásáért 5000,-  Ft bruttó összegű díjazás illeti meg. 
 
(4)  Az eljáró anyakönyvvezetőt a hivatalos munkaidőben történő anyakönyvi esemény 

lebonyolítása esetén külön díjazás nem illeti meg. 
 

Anyakönyvi eseményekért fizetetendő szolgáltatási díjak 
 

5. § 
 

(1) Hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény megtartása 
esetén az ügyfél által fizetendő díj: 5.000,- Ft 

(2) Hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőben történő anyakönyvi esemény megtartása 
esetén az ügyfél által fizetendő díj: 5.000,- Ft 

(3) Hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény megtartása esetén 
az ügyfél által fizetendő díj: 5.000,- Ft 

(4) Az e mellékletben meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
 

Záró rendelkezések 
 

6. § 
 
Ez a rendelet 2014. április 25. napján lép hatályba, rendelkezéseit hatályba lépését követő 
napon indult ügyekben kell alkalmazni. 
 

Balázs Vince      Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
polgármester        jegyző 

 
Kihirdetési záradék: 
E rendeletet Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 15-i ülésén 
fogadta el. 
 
Kihirdetve: 2014. április 24. 
 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
jegyző 

 
2. EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 

 
Pintér Sándor alpolgármester: 
A temetőben folyik a víz a csapból, többször meghúztam már, de 2-3 nap után mindig 
elkezd csepegni. Kérem a Polgármester Urat, hogy keressen szakembert. 
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Balázs Vince polgármester: 
Felkeresem a Pannon-Vízet. 
 
Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester: 
A kamerarendszer bővítése megtörtént. A régi kamerákat ki kellett cserélni. Jelenleg 3 
kamera van a településen, 1 kamerát még vásárolnunk kellene. A temetőig nem tudtuk 
kivinni a kamerákat, mivel hatótávolságon kívül van. Véleményem szerint a 
későbbiekben a ravatalozóban kellene elhelyezni egy beltéri egységet.  
 
 
 
 
A polgármester zárt ülést rendel el. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
      Balázs Vince     Nagy Tünde 
      polgármester        aljegyző       
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