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Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. 

Tel.: 75/ 532- 019, Fax: 332-047 

e-mail: nagydorogonk@axelero.net 



Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

17/2011. (III.16. ) önkormányzati határozat Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2011. évi 

közbeszerzési tervének elfogadásáról  

 

 

18/2011. (III.16. ) önkormányzati határozat az óvodai jelentkezés módjáról és 

időpontjáról, továbbá az iskolai 

beiratkozás időpontjáról  
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2011. 

(III.29.) önkormányzati 

rendelete 

 

A hivatali helyiségen 

kívül és hivatali 

munkaidőn kívül történő 

házasságkötés 

engedélyezésének 

feltételiről és díjairól 

Hatályba lépésének 

napja:  

2011. május 1. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2011. március 16-án 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Klubhelyiség, Nagydorog, Kossuth L.u.67/b. 

 

Jelen vannak: Veres Imre polgármester, 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester 

Dobri István, 

Hosnyánszki Jánosné 

Jankovics Lászlóné 

Kishonti János képviselők 

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Sátor Vera jegyző 

 

 

Veres Imre polgármester: a képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Javasolja az írásban 

kiküldött napirend elfogadását. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag,7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

1./ A hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés  

engedélyezésének feltételeiről és díjairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása ( Írásos előterjesztés) 

              Előadó: dr. Sátor Vera jegyző  

 

2./ A 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

  Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3./ Az óvodai jelentkezés módjának és időpontjának, továbbá az iskolai beiratkozás 

időpontjának meghatározása. ( Írásos előterjesztés) 

Előadó: Veres Imre polgármester 
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N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 

1./ A hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés  

engedélyezésének feltételeiről és díjairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása  

              Előadó: dr. Sátor Vera jegyző  

  Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 

szóló 1982. évi 17. tvr. 2011. január 1. napjától hatályba lépő módosítása szerint a tvr. 42/A. 

§-az alábbi (4) bekezdéssel kiegészülve, rendeletalkotási kötelezettséget ró a települési 

önkormányzatokra. 

A település önkormányzata felhatalmazást kap, hogy a rendeletben határozza meg a hivatali 

helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezési szabályait, továbbá szabályozza a hivatali 

helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és a bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat 

részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. 

A rendelet hatályát azért kell külön megjelölni, mert az ún. „kvázi körjegyzőség” fennállása 

miatt a Polgármesteri Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló, de külön településekre 

kiterjedő illetékességgel rendelkező anyakönyvvezetők miatt az anyakönyvvezetők teljes 

illetékességi területén kiterjedő valamennyi házasságkötésre ki kell, hogy terjedjen. 

Tekintettel arra, hogy a tvr. 15/A. §-ának (7) bekezdése szerint 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 hivatali munkaidőn 

túli házasságkötés az anyakönyvvezető munkáltatójára többletterhet ró. Éppen ezért a hivatali 

munkaidőn túli házasságkötés engedélyezésének előfeltételét kell, hogy képezze az erre 

vonatkozó díj megfizetése, mely az anyakönyvvezetők egy napi bruttó illetményének és a 

méltó külsőségek megteremtéséhez szükséges költségeinek, továbbá a munkáltató 

közterheinek figyelembe vételével került megállapításra. 

A különböző önkormányzati rendeletekben nagyon eltérő díjszabások találhatóak, a 10.000 

Ft-tól a 80.000 Ft-ig terjedő skálán mozognak. Az önköltség figyelembe vételével a 30.000 Ft 

reálisnak mondható.  

 

Kishonti János képviselő: Mit takar az a fogalom, hogy a házasságkötés a hivatali 

munkaidőn túl, illetve hivatali helyiségen kívül történik? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A hivatali munkaidőn túl, a hivatali munkanapon és a munkaidőn 

kívüli időpontokat kell érteni. 

A Polgármesteri Hivatal házasságkötésre szolgáló hivatal helyiségei:  

-a Polgármesteri Hivatal nagydorogi székhely épületének tanácsterme, 

-a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme, 

-a Polgármesteri Hivatal Bikácsi Körjegyzőségi irodájának tanácsterme, 

- a Polgármesteri Hivatal Sárszentlőrinci Körjegyzőségi irodájának házasságkötő terme. 

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek minősül minden olyan házasságkötés melynek 

helyszíne ezektől eltér. ( Például Nagydorog esetében Bezzegpuszta, Bikács esetében Zichy 

Park Hotel) 
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Kishonti János képviselő: A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért fizetendő díj 

30 000,- Ft ? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen, melyet a házasságkötés engedélyezése iránti kérelem 

benyújtásával egyidejűleg kell a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetni. Ez a díj az 

anyakönyvvezetők egy napi bruttó illetményének, a külsőségek megteremtésének és a 

munkáltató közterheinek figyelembevételével került megállapításra. Az anyakönyvvezetőt 

ezen összegből 20 000,- Ft illeti meg. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az 5. § (1) bekezdése alapján a hivatali helyiségen kívüli 

házasságkötés díjmentes. Ez a hivatali időben értendő? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e 

valakinek még véleménye, hozzászólása, kérdése? 

Megállapítja, hogy több vélemény, hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kéri, hogy a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól és 

díjairól szóló rendeletet alkossák meg. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  ellenszavazat, tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet alkotja: 

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

4/2011. (III.29.) önkormányzati rendelete 

 

A hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének feltételeiről és díjairól  

A rendelet hatályba lépésének napja: 2011. május 1. 

 

2./ A 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.  

  Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § -a 

szerint az 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – ide tartoznak a helyi 

önkormányzatok is - a költségvetési év elején, legkésőbb április 15-ig éves összesített 

közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.  

A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek a 

Közbeszerzések Tanácsa honlapján, ha rendelkezik honlappal saját honlapján is közzé kell 

tennie. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, 

amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

 

Kishonti János képviselő: Amennyiben a feltüntetett közbeszerzésen kívül adott lesz a 

lehetőség újabb közbeszerzésre abban az esetben sor kerülhet módosításra? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen sor kerül a módosításra, ugyanis  kötelező feladat. 
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Veres Imre polgármester: Az előterjesztésben is feltüntetésre került, ugyanis ha előre nem 

látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, azokban az esetekben 

a közbeszerzési tervet módosítani kell. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e 

valakinek még véleménye, hozzászólása, kérdése? 

Megállapítja, hogy több vélemény hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

17/2011. (III. 16.) önkormányzati határozat 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi közbeszerzési 

tervének elfogadásáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervét a jelen előterjesztés mellékletében 

foglaltak szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

3./ Az óvodai jelentkezés módjának és időpontjának, továbbá az iskolai beiratkozás 

időpontjának meghatározása.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Veres Imre polgármester: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. §-ának (9) 

bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a községi, városi, 

fővárosi kerületi, megyei jogú városi önkormányzat által meghatározott időszakban kell 

beíratni. Ugyanezen törvény 102. §-a (2) bekezdése a) pontja alapján a fenntartó dönt az 

óvodába történő jelentkezés módjáról, továbbá a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon 

belüli óvodai felvételének időpontjáról. Az óvodai jelentkezés időpontjára a jogszabály nem 

tartalmaz rendelkezést. Az iskolai beiratkozást viszont meghatározott időtartamhoz (március 

1-április 30) köti, azzal, hogy mindkét esetben a fenntartó által megszabott időpontot 

megelőzően legalább 30 nappal az intézmény köteles azt nyilvánosságra hozni. Ezért is volt 

szükségszerű a rendkívüli képviselő-testületi ülés megtartására. 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e 

valakinek véleménye, hozzászólása, kérdése? 

Megállapítja, hogy vélemény hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

18/2011. (III. 16.) önkormányzati határozat 

az óvodai jelentkezés módjáról és időpontjáról, továbbá az iskolai beiratkozás 

időpontjáról  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Széchényi Sándor 

Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogainak gyakorlója, a 2011/2012-es nevelési és illetve 

tanév vonatkozásában az intézményben  

1. az óvodai jelentkezés módját az alábbiakban határozza meg: 

A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen szóban közölheti az 

óvodavezetővel, mellékelnie kell a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben 

előírt dokumentumokat. A jelentkezés alapján a gyermek adatait az óvodavezető az 

óvodai felvételi előjegyzési naplóban veszi nyilvántartásba. 

2. az óvodai jelentkezés időpontját az alábbiakban határozza meg: 

2011. május 3-4-5. 

3. az iskolai beiratkozás időpontját az alábbiakban határozza meg: 

2011. április 28. 

Határidő: azonnal 

a jelentkezés módjának időpontjának, illetőleg az iskolai beiratkozás időpontjának 

nyilvánosságra hozására a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény valamint a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 

szerint 

Felelős: Veres Imre polgármester 

a jelentkezés módjának időpontjának, illetőleg az iskolai beiratkozás időpontjának 

nyilvánosságra hozásáért: Szabó József Csabáné igazgató 

 

 

Veres Imre polgármester: Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

A Képviselő-testület rendkívüli ülését 16.30 órakor bezárja. 

 

 

Kmf 

 

 

  Veres Imre     dr. Sátor Vera  

  polgármester             jegyző 


