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89/1/2017. 

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

ZALAEGERSZEG 

Tisztelt Cím! 

Tájékoztatom, hogy Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. január 17-én 
megtartott 89/1/2017.számú nyilvános ülésének jegyzőkönyve adminisztratív hibát tartalmaz. 
A jegyzőkönyvből kimaradt az 4.) napirendi pont tárgyalása keretében hozott 14/2017(1.17) kt és a 
15/2017(1.17.)kt határozat, mely a hivatalsegéd megbízási díjának emeléséről, illetve a hivatalsegéd, 
mint képviselő döntéshozatalból történő kizárását tartalmazza. 

A jegyzőkönyvből kimaradt határozat figyelembevételével a képviselő-testület az ülésen a 1-
15/2017(1.17.) számú kt, határozatokat hozta. 

Levelünkhöz ismételten küldjük a kijavított jegyzőkönyvet. 

Az adminisztratív hibáért szíves elnézést kérünk. 

Páka, 2017. január 26. 
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89/1/2017. 

Zala Megye Ortaháza 

Jegyzőkönyv 

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 17. - én 
megtartott nyílt ülésről. 

Rendelet; 

1/2017.(1.18.) önkormányzati rendelet 
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról 
szóló 11/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

2/2017.(1.18.) önkormányzati rendelet 
a Hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól 

Határozatok 

1-13/2017(1.17.) kt. határozat. 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2017. január 17- én 15,30 - órakor 
megtartott nyílt ülésről. 

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36. 

Jelen vannak: Vajmi Ferenc polgármester 
Rácz József alpolgármester Belső 
József képviselő Biró Györgyné 
képviselő Becze Árpád képviselő 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
Tóthné Péter Judit jegyző Becze 
Ferencné jegyzőkönyvvezető 

Vajmi Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, a jegyzőt és 
munkatársát. 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 főből 5 fő képviselő jelen van. NAPIREND: 

1.) A polgármester, alpolgármester, települési képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálata. 

2) Flivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének 
szabályairól szóló rendelet megalkotása. 

3. ) Társadalmi és civil szervezetek 2017. évi támogatásáról döntés. 

4. ) Polgármesteri tájékoztató, pályázat beadásáról döntés. 

5. ) Interpelláció, kérdés 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. ) A polgármester, alpolgármester, települési képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálata. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Vajmi Ferenc polgármester elmondta, tekintve, hogy a polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
kötelező, 100 %-os emelést jelent, igaz ugyan, hogy az önkormányzat adóerő képessége miatt erre 
kiegészítő állami támogatást nem kapunk, ugyanakkor javasolta, hogy az alpolgármester és a képviselők 
tiszteletdíját is a duplájára emelje a képviselő-testület. Kérte a képviselők véleményét. 
Bíró Györgyné képviselő elmondta, hogy az előterjesztésben leírtak szerint határozza meg a képviselő-
testület a tiszteletdíjakat, azaz az alpolgármester részére a maximumot, 134 618 Ft/hó összegű 
tiszteletdíjat és ennek megfelelően a 20 192 Ft/hó összegű költségtérítést fogadja el a testület. 



Vajmi Ferenc polgármester bejelentette, hogy a szavazásban nem kíván részt venni érintettsége miatt. 

Rácz József alpolgármester szintén bejelentette, hogy a szavazásban nem kíván részt venni érintettsége 
miatt. 

Több hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
1/2017.(1.17.1 kt határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő- testületé Vajmi Ferenc társadalmi megbízatású 
polgármestert nem zárja ki a polgármester tiszteletdíja és költségtérítése megállapításának 
döntéshozatalából. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
2/2017.(1.17.1 kt határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő- testületé Vajmi Ferenc társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. tv. 71. §- ában foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint állapítja meg: 

- tiszteletdíjának összege: 149 576 Ft/hó 
- költségtérítés összege: 22 436 Ft/hó 

A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 
folyamatos Felelős: alpolgármester 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
3/2017.(1.17.) kt határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő- testületé Rácz József társadalmi megbízatású 
alpolgármestert nem zárja ki az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése megállapításának 
döntéshozatalából. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
4/2017.(1.17.) kt határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő- testületé Rácz József társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. tv. 71. §- ában foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint állapítja meg: 

- tiszteletdíjának összege: 134 618 Ft/hó 
- költségtérítés összege: 20 192 Ft/hó 

A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 
2017. január 1.-től folyamatos Felelős: polgármester 



A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a 
1/2017(1.18) önkormányzati rendeletét 

A helyi Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról 
szóló 11/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

2) Hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól szóló rendelet megalkotása. 
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a 

2/2017.(1.18.) önkormányzati rendeletét 

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

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

3. ) Társadalmi és civil szervezetek 2017. évi támogatásáról döntés. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Vajmi Ferenc polgármester javasolta az előterjesztésben foglaltak szerint a 2017. évi támogatás 
megállapítását. 
Továbbá javasolta, hogy az írásos előterjesztésben szereplő háziorvos kérelmében foglalt összeg 
támogatásával. Továbbá javasolta, hogy a Római Katolikus Egyház részére az önkormányzat 2017. évben 
50 000 Ft támogatást biztosítson a pákái templom elektromos hálózatának megújításához szükséges 
pénzügyi fedezet megteremtése érdekében. 

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
5/2017.(1.17.) kt határozat 

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alapfokú egészségügyi feladataik ellátására 2017. 
évben a Bakos és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt. részére 500 000 Ft működési célú támogatást 
biztosít. 
Az önkormányzat a támogatást negyedévente, négy egyenlő részletben biztosítja.(125 000 Ft/negyedév) 



A képviselő-testület kéri a háziorvost, hogy 2018. január 31.-ig az önkormányzati támogatással Ortaháza 
Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására 
vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak 
figyelembevételével számoljon el. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az önkormányzati támogatásokra 
vonatkozó megállapodások megkötésére. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

jegyző 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

6/2017. (1.17.) kt határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pákái Vörös Meteor Sportegyesület részére 
2017. évben 100.000 Ft működési célú támogatást biztosít. 
Az összeg kifizetése egy összegben 2017. március 31-ig történik. 
A támogatott a támogatási összeggel köteles az önkormányzat felé 2018. január 3 1 - i g  írásban 
elszámolni az önkormányzata képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak 
figyelembevételével 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: folyamatos 2018. január 31-ig. 
Felelős: polgármester 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

7/2017.(1.17.1 kt határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 300.000 Ft támogatást biztosít 2016. évben az 
ortaházi vegyesbolt üzemeltetési kiadásaihoz szükséges pénzügyi fedezet megteremtése érdekében. 
A pénzügyi támogatás feltétele, hogy a vállalkozó folyamatosan gondoskodjon a napi élelmiszerek 
ellátásáról. 
A támogatást az önkormányzat az üzemeltető - Molnár Jánosné vállalkozó - részére legkésőbb 2016. 
június 30- ig fizeti ki 
A támogatott a támogatási összeggel köteles az önkormányzat felé 2017. január 3 1 - i g  írásban 
elszámolni az önkormányzata képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak 
figyelembevételével 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 
Határidő: folyamatos 2017.január 31. 
Felelős: polgármester 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
8/2017.(1.17.1 kt határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. évben a Római Katolikus Plébánia (8956. 
Páka, Kossuth út 45) részére 50 000 Ft működési célú támogatást biztosít. 



Az önkormányzat a támogatást 2017. június 30-ig utalja át az egyház részére. 
A támogatott a támogatási összeggel köteles az önkormányzat felé 2018. január 3 1 - i g  írásban 
elszámolni az önkormányzata képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak 
figyelembevételével 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az önkormányzati támogatásokra 
vonatkozó megállapodások megkötésére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

4. ) Polgármesteri tájékoztató. Pályázat beadásáról 
döntés. Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előterjesztés szóban és írásban történt. 

Kábeltévé támogatás lakosság részére 

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2016. évben a kábeltelevíziós 
előfizetők havi előfizetési díjának úgynevezett „minimum csomaghoz” tartozó összege erejéig támogatta 
a településen, kábeltelevíziós szolgáltatást igénybevevők családjait, összesen 42 családot. 

A polgármester javasolta, hogy 2017. évben is vállalja át az önkormányzat a minimum csomag díját, ez 
2017. évben 42 családot jelent. 

A polgármester hozzátette, hogy a minimum csomag ára 1490 Ft/hó/ingatlan összegű volt. A szolgáltató 
jelezte, hogy várhatóan az év folyamán ez az összeg emelkedni fog, annak időpontját pontosan nem tudta 
megmondani. A lakosság támogatása éves szinten 700 e -800 e Ft körüli kiadást eredményez. A 
polgármester javasolta a szolgáltatóval a megállapodás megkötését. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

9/2017.(1.17.1 kt határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. évben az Ortaháza településen a 
kábeltelevíziós előfizetők- mely 42 főt jelent - „Minimum csomagjának díját átvállalja. 
A képviselő-testület az átvállalt díjat „Központi antennahasználati jogcímen" számla ellenében a 
szolgáltató részére kifizet. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatóval történő megállapodás megkötésére. 
Határidő: folyamatos december 31-ig. 
Felelős: polgármester 

Hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezményről döntés 

Vajmi Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Ortaháza Község Önkormányzata 
képviselő -testületének 10/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete szabályozza a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos rendelkezéseket A rendelet 27 §- a értelmében az önkormányzat jövedelemre 
tekintet nélkül 100%- os a közszolgáltatási díj kedvezményben részesíti az Ortaháza településen 
lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő ingatlantulajdonosokat. A polgármester 
javasolta, hogy a testület továbbra is biztosítsa a 



díjkedvezményt, melyet a szolgáltató negyedévente számláz ki az önkormányzat felé. A megállapodás -
tervezet elkészült, melyet a testületnek jóvá kell hagynia. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

10/2017.(L17.) kt határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. évre 100 % hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjkedvezményt biztosít a Ortaháza településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen 
a településen élő ingatlantulajdonosoknak.(42 család) 
A díjkedvezményt az önkormányzat negyedévente számla ellenében fizeti ki a koordináló részére 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására. Határidő: 
folyamatos 2017. december 31-ig Felelős: polgármester 

Pályázat beadásáról döntés 

(Az előterjesztés írásban történt.) 

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el, egyetértettek a pályázat beadásával. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

11/2017.(1.17.) kt határozat 

Ortaháza Község Önkormányzata konzorciumi együttműködési megállapodást köt Páka, 
Pördefölde Község Önkormányzatával a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzése program keretében kiírt pályázat 2. célterületére vonatkozó 
„Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése Páka és térségében” című közös fejlesztési célt megvalósító pályázat 
benyújtására. 
Az erő- és munkagépek beszerzését célzó konzorciumi fejlesztés az alábbi eszközökre és az alábbi 
fejlesztési helyszínekre irányul: 

Konzorciumi tag megnevezése Eszközfejlesztés 

tárgya 
Fejlesztéssel 

érintett ingatlan 

helyrajzi száma 
Páka Község Önkormányzata Traktor, rézsüzúzó 218 
Ortaháza Község Önkormányzata 

vonólap, rézsűzúzó, fa 

aprító 

75 

Pördefölde Község Önkormányzata tolólap, szárzúzó 64 

Ortaháza Község Önkormányzata, mint tag Páka Község Önkormányzatát választja meg a 
konzorcium vezetőjének. 



A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2017. évben célszerű lenne elbontatni a Fő út 61. 
és a Kossuth út 1. szám alatti ingatlanokat, mivel állapotuk leromlott, életveszélyes állapotban vannak. 
Hozzátette, hogy a bontási engedély ügyében megkeresi Kiss Endrét. 

Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, hogy a minimálbérrel összefüggésben Biró Györgyné hivatalsegéd 
megbízási díjának emeléséről a képviselő-testületnek van lehetősége dönteni, hogy 2017. január 1 .-tői 
emeli-e a megbízásának összegét. 

Vajmi Ferenc polgármester javasolta, hogy Biró Györgyné hivatalsegéd megbízásának összegét havi 
bruttó 161 000 Ft-ra emelje meg. 

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 

Biró Györgyné bejelentette, hogy a szavazásban nem kíván részt venni érintettsége miatt. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

14/2017.ÍI.17.) kt határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő- testületé Biró Görgyné hivatalsegédet nem zárja ki a 
2017. évi megbízási díjának megállapításának döntéshozatalából. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
15/2017.ÍI.17.) kt határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő- testületé Biró Györgyné hivatalsegéd 2017. évi megbízási 
díját 161 000 Ft-ban állapítja meg. 
A képviselő-testület a munkavállaló részére 2017. évi cafetéria és egyéb juttatást továbbra sem állapít 
meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 
folyamatos Felelős: polgármester 

6.) Interpelláció, kérdés 

A képviselők részéről interpelláció, kérdés nem hangzott el. A 

polgármester a nyílt ülést 17,00 - órakor bezárta. 

Kmf. 

 

 



A konzorciumi együttműködési megállapodás alapján a pályázatot a konzorciumi tagok nevében Páka 
Község Önkormányzata a konzorcium vezetőjeként benyújtja. 
A képviselő-testület a konzorciumi együttműködési megállapodást elfogadja és jóváhagyja. A képviselő-
testület felhatalmazza az önkormányzatot, mint a konzorciumvezető képviselőjét a szükséges intézkedések 
és nyilatkozatok megtételére, árajánlatok beszerzésére, szerződések megkötésére. 
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

12/2017. H. 17.) kt. határozati javaslat 

Ortaháza Község Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4,1.2-16. Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése program keretében kiírt pályázat 2. 
célterületére: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése benyújtott pályázat megvalósításához szükséges 15% önrész 
fedezetét a 2017. évi költségvetésében biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 
folyamatos Felelős: polgármester 

Vajmi Ferenc polgármester elmondta, hogy Kovács Apolónia 8954. Ortaháza, Kossuth út 12. szám alatti 
lakos azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy részére az önkormányzat adja bérbe az 
önkormányzat tulajdont képező Ortaháza, Petőfi út 10. szám alatti ( 206 hrsz.) ingatlant. 
A polgármester javasolta, hogy a kérelmező részére az ingatlant 2017. január 20. napjától adja bérbe. 
Ismerve a kérelmező szociális és anyagi helyzetét, bérleti díjat nem javasolt megállapítani. Hozzátette, 
hogy egy lakás állapota azzal, hogy használják, nem romlik. 

A képviselők az elhangzottakkal egyetértettek. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

13/2017.(1.17.) kt határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a tulajdonát képező ortaházi belterületi 206 hrsz-
ú alatti (ténylegesen Ortaháza, Petőfi út 10.) szám alatti ingatlant 2017. január 20. napjától határozatlan 
időtartamra bérbe adja Kovács Apollónia Renáta részére. 
A képviselő-testület bérleti díjat nem határoz meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a bérleti szerződés aláírására. Határidő: 
folyamatos Felelős: polgármester 



M E G H Í V Ó  

Tisztelettel m e g h í v o m  Önt ORTAHÁZA Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2017. január 17-én,(kedd) 15,30-órakor, 
tartandó nyílt ülésre. 

Az ülés helye: 

Ortaháza Község Önkormányzata hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36 

NAPIREND: 

1. ) A polgármester, alpolgármester, települési képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálata. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

2) Hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól szóló rendelet megalkotása. 
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

3. ) Társadalmi és civil szervezetek 2017. évi támogatásáról döntés. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

4.) Polgármesteri tájékoztató, pályázat beadásáról döntés Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

5. ) Interpelláció, kérdés 

 



J E L E N L É T I  I V  

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017.január 17- én tartott nyílt ülésről 

Vajmi Ferenc polgármester 

Rácz József alpolgármester 

Bíró Györgyné képviselő 

Becze Árpád képviselő 

Belső József képviselő 
 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Tóth né Péter Judit jegyző 

Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető 

 

 

 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata 2017 január 17-én tartandó képviselőtestületi ülésére. 

Tárgy: A polgármester, alpolgármester, települési képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálata. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Polgármester Úr! 

2017. január 1. napjával hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) módosításáról szóló a 2016. évi CLXXXV. törvény, 
mely módosította a polgármester illetményének összegét. A Mötv. meghatározza az illetmény 
megállapításának a szabályait ugyanakkor a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a 
képviselő-testületnek határozatban meg kell állapítani a polgármester tiszteletdíját és 
költségtérítését. Tovább ezzel összefüggésben felül kell vizsgálni az alpolgármester, települési 
képviselők tiszteletdíját, költségtérítését. 

2017. január 1- tői érvényes szabályozás: 
A főpolgármester, polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke díjazása, 

költségtérítése 
„ 71. § (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek 
összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 
az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 
illetménykiegészítéséből, és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. A 
főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott költségtérítésre, valamint a 
minisztert jogszabály alapján megillető egyéb juttatásokra jogosult. 
(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az 
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szótő törvényben meghatározott alapilletményéből, 
illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. 
(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta 
illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 
90%-ának összegével. 
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 
a) 30%-a az 500fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 
b) 40°,<j-a az 501-1500fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
c) 50%-a az 1501-2000fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
d) 55%-a a 2001-5000fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
e) 60%-a az 5001-10000fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
f) 70%-a a 10 001-30000fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
g) 80%-a a 30000fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. 
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával 
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a 
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult. ” 



Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a polgármester megegyezik az 
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 
illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összeg 30 %-ával az 
500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében 

Bér kiszámítása főállású polgármester esetében a fentiek alapján: 

Jogszabályi háttér: a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. Törvény 51.§-a és a Mötv 71.§-a 
Az államtitkár javadalmazása 
51. § (1) Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese., azaz 3860 FtX 
12=463800 Ft. 
(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a., azaz 
463800X0,50=231 900 Ft 
(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.,azaz 463800X0,65=301470 Ft. 
Államtitkár összes illetményének összege: 997 170 Ft. 

A főállású polgármester illetménye: 
Államtitkári illetmény 40%-a, az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében, azaz: 

997.170 Ft. 30 %-a= 299 151 Ft/hó A főállású polgármester költségtérítése: 

A főállású polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre 
jogosult. 
Kiszámítása:398868 Ft X 0,15=: 59.830 Ft/hó 
A főállású polgármester bérjellegű juttatása összesen: 398.868 Ft./hó+ 59.830 Ft/hó =458698Ft,/hó, 
amely száz forintra kerekítve 458.700 Ft. 

Az illetményt összegszerűen kell meghatározni, a Mötv. rendelkezései alapján. Fontos, hogy az 
illetmény összege tekintetében nincs mérlegelési lehetősége a képviselő testületnek. 

A társadalmi me2bízatású polgármester tiszteletűi iának kiszámítása 
A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező 
mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez 
intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
így: a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának mértéke az 500 fő és az az alatti 
lakosságszámú település polgármestere esetében :299 151 Ft 50%-a, azaz :149 576 Ft 
A polgármester úr tiszteletdíja 2016. december 31. napjáig 74 788 Ft/hó összeg volt 

A társadalmi megbízatású polgármester költségtérítése: 
A tiszteletdíjának a 15%-a, azaz 149576X0,15= 22 436 Ft/hó 
A polgármester úr költségtérítése 2016. december 31. napjáig 11218 Ft/hó összeg volt 



Az alpolgármester tiszteletűi iának meghatározása: 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíia : 

A Mötv. 80§(2) bekezdése értelmében: 

„80.§(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja 
meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-
át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről 
a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. ” 

Kiszámítása: 149.576 Ft 90%-a lehet maximum, azaz Összegszerűen 134.618 Ft/hó 

A Mötv figyelembevételével ezen összeg egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-
testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat az alpolgármester. 

A társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése: 

A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 
költségtérítésre jogosult. Összegszerűen maximum 20 192 Ft/hó, mértéke a megállapított tiszteletdíj 
összegétől függ. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy az alpolgármester jelenlegi tiszteletdíja 60 000 Ft, míg a költségtérítése 9 
000 Ft volt. 

Helvi önkormányzati képviselők tiszteletű a, költségtérítése 

A Mötv.35§-a értelmében: 
A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a 
tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. 
.Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára 
magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára történő 
tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását. 
Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá 
a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával 
igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a polgármester 
engedélyezi. 
Tehát a Mötv. nem határozza meg konkrétan a képviselők tiszteletdíjának összegét, a képviselő 
testület az önkormányzat gazdasági teljesítő képessége figyelembevételével határozza azt meg, a 
Mötv. a tiszteletdíj mértékének alsó és felső határát nem határozza meg. Tájékoztatásul közlöm, 
jelenleg képviselők tiszteletdíjának mértéke havonta 38 C50 Ft. 

Felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy a Mötv. 35.§.(4) bekezdése értelmében az 
önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat, nyilvános 
ülésen kell tárgyalni. 
A képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel (jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazat 
szükséges) hoz döntést a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjának 



mértékéről, ugyanakkor mivel a települési képviselők tiszteletdíjáról önkormányzati rendeletet kell 
alkotni, arról a képviselőtestület minősített többséggel hoz döntést. 
Felhívom a polgármester és az alpolgármester figyelmét a Mötv. 49.§(l) bekezdésére, mely 
kimondja, hogy a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli 
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a 
személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy 
bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati 
képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. 

Kérem, hogy az ügyben érintett polgármester Úr és alpolgármester asszony jelentse be a 
személyes érintettségét, a képviselő-testület, pedig hozzon döntést, arról, hogy az érintetteket a 
döntéshozatalból történő kizárásáról. 
A 2016. évi CLXXXV. törvény,-/. §- a az alábbit mondja ki: 
A Mötv. a következő 146/C. §-sal egészül ki: 
„ 146/C. § A 2016. december 31-én hatályos 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti polgármesteri 
illetmény és a tiszteletdíj, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X. 
törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvénnyel módosított 71. § (4) bekezdés szerinti 
polgármesteri illetmény és a 71. § (5) bekezdése szerinti tiszteletdíj összegének különbözeiét az 
állam a központi költségvetésből - a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-
képességének figyelembevételével - a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben 
meghatározott mértékben a helyi önkormányzatok számára évente megtéríti. ” 
A Magyar Államkincstárnak ezen önkormányzati támogatás mértékéről és forrásáról, 
átadásának szabályairól még nincs információja. 

A tárgyévi költségvetésben foglaltak szerint a községek általános támogatásaként kapott összeg 
szolgálhat fedezetül kiegészítve a saját források összegével. 

Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével hozzon döntést a polgármester illetményéről, 
költségtérítéséről, az alpolgármester, képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről. 

Határozati javaslat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő- testületé Vajmi Ferenc társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXX1X. tv. 71. §- ában foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint állapítja meg: 

- tiszteletdíjának összege: 149 576 Ft/hó 
- költségtérítés összege: 22 436 Ft/hó 

A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos Felelős: alpolgármester 



Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők 
tiszteletdíiának megállapításáról szóló 11/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete módosítás 

Általános indokolás: 

Helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, költségtérítése 

A Mötv.35§-a értelmében: 
A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a 
tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. 
.Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára 
magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára történő 
tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását. Az 
önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a 
polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, 
szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. 
Tehát a Mötv. nem határozza meg konkrétan a képviselők tiszteletdíjának összegét, a képviselő 
testület az önkormányzat gazdasági teljesítő képessége figyelembevételével határozza azt meg. 
Jelenleg képviselők tiszteletdíjának mértéke: 38 650 Ft. 

Javaslom, hogy a képviselő-testület a képviselők tiszteletdíjának összegét 38 650 Ft/hó összeggel 
emelje meg, és ennek figyelembevételével a képviselők havi tiszteletdíjának az összege 77 300 Ft 
legyen. Az emelés nem veszélyezteti az önkormányzat működőképességének a megőrzését. 
Amennyiben a képviselő-testület a javaslatommal egyet ért, Ortaháza Község Ónkormányzata 
Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 
11/2014. (X.19.) önkormányzati rendeletének a 2,§(1) bekezdését az alábbiak szerint módosítani 
szükséges: 
1. § (1) A képviselő-testület az l.§ (1) bekezdésben megnevezett személyek részére havonta 
77 300 Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg. 
A rendelet további szakaszainak a módosítása nem indokolt. 

Részletes indokolás 

1. § A képviselők részére megállapított tiszteletdíj összegét tartalmazza. 
2. § A rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 

Hatásvizsgálat: 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője - a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri 
a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni 
kell. 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

Társadalmi hatásként: A képviselő-testület a tiszteletdíjak mértékének, összegének 
meghatározása során tekintettel kell, hogy legyen arra, hogy a megállapított tiszteletdíjak kifizetése 
nem veszélyeztetheti a kötelező önkormányzati feladatok ellátását. A helyhatóságba vetett közbizalmat 
befolyásolhatja egy nem kellően átgondolt szabályozás. 



Gazdasági hatása : a képviselők tiszteletdíjának emelése nagymértékű, de az önkormányzat 
iparűzési bevétele elegendő fedezetet nyújt a megnövekedtet tiszteletdíjak emeléséhez. 

Költségvetési hatása : a megállapított összegű tiszteletdíjat a tárgyévi költségvetési rendeletben 
tervezni kell, amennyiben a kötelező feladatellátás veszélybe kerül, a képviselői tiszteletdíj mértékét 
felül kell vizsgálni. 

Környezeti, egészségi következményei: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A tiszteletdíj számfejtésével, folyószámlára történő 
utalásával, könyvelésével kapcsolatos feladatokat jelenleg és ezt követően is a Pákái Közös 
Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportja végzi, a feladatellátás személyi, tárgyi feltételei adottak. 
Egyéb hatása Nincs 

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotása elmaradása esetén várható 
következmények: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben foglaltak betartása, 
továbbá a felülvizsgálatot szükségszerű a polgármester javaslat alapján. Amennyiben a rendelet 
felülvizsgálatára nem kerül sor, úgy a hatályos 12.000 Ft/hó összegű képviselő tiszteletdíjak maradnak 
hatályba. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a 
pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 

Kérem a képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el Ortaháza Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 
11/2014. (X.19.) önkormányzati rendeletének a módosításáról szóló helyi önkormányzati rendeletet. 

Felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy a Mötv. 35 § (4) bekezdése értelmében az 
önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat, nyilvános 
ülésen kell tárgyalni. 

A képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel (jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazat 
szükséges) hoz döntést a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjáról. Ugyanakkor a képviselők 
tiszteletdíjáról a Mötv.35. §(1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendeletet kell alkotni, melynek 
elfogadásához minősített többséggel hozott döntése szükséges a képviselőtestületnek. 

Kérem, hogy az I-II. részben foglaltak figyelembevételével hozzon döntést az alpolgármester, 
képviselők tiszteletdíjának költségtérítésének emeléséről. 

Páka, 2017. január 6. 



Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2017 (1.18.) önkormányzati rendelete a 

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról 
szóló 11/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

l - § .  

A rendelet 2.§.(l)bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben megnevezett személyek részére 2017. január 1-
től havonta 77 300 Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg. " 

2- §■ 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell 
alkalmazni. 

(2) E rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszíti. 

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Ortaháza, 2017. január 17. 

 

A rendelet kihirdetve: 

Ortaháza, 2017. január 18. 

 

 

 



 

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a 

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról 
(Egységes szerkezetben) 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.)35.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések 

1. §  

(1) A rendelet hatálya Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő- 
testületének tagjaira (továbbiakban: képviselő) teljed ki. 

(2) Nem teljed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre. 

A tiszteletdíj mértéke 

2. § 
1(1)A képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben megnevezett személyek részére 
2017. január 1-től havonta 77 300 Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg. ” 

(1) Az e rendelet szerinti jogosultak a megbízatásuk keletkezése napjától a megbízatásuk 
megszűnése napjáig jogosultak az e rendelet szerinti tiszteletdíjra. 

(2)  A tiszteletdíjat a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a jogosult részére átutalással kifizetni. 

Záró rendelkezés 

3. §. 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. október 13. napjától kell 
alkalmazni. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ortaháza Község Önkormányzatának 
9/2006.(X.12.), és a 1/2008(11.16.) önkormányzati rendelet. 

Ortaháza, 2014. október 18. 

Vajmi Ferenc sk. polgármester 

A rendelet kihirdetve: 

Ortaháza, 2014.október 19-én.  

1 Megállapította az 1/2017(1.18)önk.rend. Hatályos 2017.01.01. 

Tóthné Péter Judit sk. 
jegyző 

 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 17-én 
tartandó képviselő testületi ülésére. 

Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

Általános indoklása: 

Tisztelt Képviselőtestület! 

I. Általános Indokolás 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban:Art) 96.§-a felhatalmazza a 
települési önkormányzat, hogy 

- rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, 
rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő 
díj mértékét. 

Az Art. 19. §-a kimondja, hogy : 
„19. (1) Ha a települési önkormányzat a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá 
munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kíván 
megállapítani, a szolgáltatásért a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat 
kell fizetni. 
(la) Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasság hivatali helyiségen kívüli 
megkötésében, továbbá a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben, ha a házasulok a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat megfizették 
(2 A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása 
szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az 
önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg. 

a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, 
b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető 
részére fizetendő díj mértékét. ” 

Továbbá Art 33.§-a az alábbiak szerint rendelkezik: 
„33. § Ha a települési önkormányzat a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli, 
továbbá a munkaidőn kívül történő létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat 
kíván megállapítani, a szolgáltatásért a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű 
díjat kell fizetni. ” 
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselők-testülete 2012 évben elfogadta az 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet 42/A. §(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló az 5/2012. 
(III.30.) önkormányzati rendeletét. Az 1987 évi 17. törvényerejű rendelet 2014. VILI napjával hatályát 
vesztette , így célszerű a hatályba lépő rendeletünk felülvizsgálata. A hatályba lévő rendeletünk 
preambulumában hivatkozunk a rendelt alkotásra felhatalmazó jogszabályokra, melyek egy része már 
hatálytalan,- így az 1990 évi LXV tv, az 1982. évi 17. törvényerejű rendelet-, ugyanakkor a preambulumot 
módosító rendelettel nem lehet módosítani a jogalkotásról szóló 2010 évi CXXX tv, valamint a 
jogszabályszerkesztésről szóló 



61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglaltak figyelembevételével. Továbbá a rendeletmódosítás indoka, 
hogy javaslom, hogy a képviselőtestület a hivatali munkaidőn kívül ,de hivatali helyiségben lebonyolított 
házasságkötés lebonyolításáért az anyakönyvvezetőt megillető díjazás mértékét 6000 Ft/ alkalom összegről 
emelje meg 8.000 Ft/ összegre. Továbbá a jelenlegi rendeletünk, nem szabályozza azon fogalmakat, 
melyek elengedhetetlenül szükségesek a helyi rendeletünk helyes értelmezéséhez. így célszerűnek tartom a 
hatályos jogszabályok figyelembevételével új rendelet megalkotását a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és ezzel 
egyidejűleg az érvényben lévő 5/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. 

II. Részletes indokolás 

1. § a rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A rendelet hatálya kiteljed Ortaháza 
Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötések 
létesítésére (a továbbiakban: anyakönyvi esemény). 
2. § A rendelet értelmező rendelkezéseit, azaz a rendeletben használt fogalmak értelmezését tartalmazza, 
így a hivatali helyiség, és a hivatali munkaidő fogalmát. 
3. § A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény 
engedélyezésének szabályait tartalmazza. A szabályozás értelmében, hivatali munkaidőben főszabályként 
a 8954.0rtaháza, Fő út 36. szám alatt lévő házasságkötő teremben lehet házasságot kötni. Ugyanakkor 
hivatali munkaidőben és munkaidőn kívül is lehet az anyakönyvi helyiségen kívül házasságot kötni, 
emellett a szabályozás tartalmazza, hogy hivatali munkaidőn kívül mely időpontban lehet házasságot 
kötni. 
4. § Anyakönyvi események díjára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Az önkormányzat 
munkaidőben és munkaidőn túl térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához 
alkalmas hivatali helyiséget. Kizárólag az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért 
- az alábbi kivétellel 20.000 Ft díjat kell fizetni. 
Ki vétel:. A házasulok valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az 
egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes. 
5. § Anyakönyvvezető részére fizetendő díjra vonatkozó rendelkezést tartalmazza: 
Hivatali munkaidőben, és a hivatali helyiségben, házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt 
díjazás nem illeti meg. Javaslom, hogy az anyakönyvvezetőt: 

- Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén: 10.000 Ft 
- Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben történő házasságkötés esetén: 8.000 Ft Díjazás 

illesse meg a rendelet hatálybalépését követően. Módosulás a jelenleg érvényben lévő rendeletünkhöz 
képest, kizárólag a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításáért az anyakönyvvezető 
részére fizetendő díj összegében van, anyakönyvi eseményenként 2000 Ft emelést javaslok. Hivatali 
helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén az anyakönyvezetőt az eddigi rendeleti 
szabályozásban meghatározott díjazás illeti meg 
6. § Bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli, továbbá munkaidőn kívüli létesítésére 
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, annak figyelembevételével, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvényben foglaltak figyelembevételével a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti 
szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-
testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni.,így a helyi önkormányzati rendeletünkbe a 
törvényi szabályozásra csak utaltunk. 
7. § Záró rendelkezések, tartalmazza. Javaslom, hogy a rendelet a kihirdetést követő napon lépjen életbe, 
ezzel egyidejűleg a jelenlegi rendelet, pedig hatályon kívül helyezésre kerül. 



III. Előzetes hatásvizsgálat Ortaháza Község Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló rendelete 
megalkotásához 

Társadalmi-gazdasági hatás: 

Az házasságkötés méltóságtejes, ünnepélyes voltának, a hivatali helyiségen kívüli, és hivatali munkaidőn 
kívüli házasságkötés lehetőségének biztosítása. 

Költségvetési hatás: 

Költségvetési hatása a házasulok részére abban az esetben jelentkezik, hogy a házasságkötés helyszíne nem 
a hivatali helyiség, egyéb esetben a házasulóknak nem kell díjat fizetnie az anyakönyvi események 
lebonyolításáért. 
Az anyakönyvvezetőt, megillető díjazás minimális mértékben emelkedik csak, melyet a Pákái Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetésében tervezni kell. A díjemelésnek jelentős költségvetési hatása 
nincsen. 

Környezeti, egészségi következmények: 

Környezeti, egészségi következménye a rendeletnek nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
Csak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív előírásokat tartalmazza. 

Egyéb hatás: 

Nincs ilyen hatás. A rendelet megalkotása szükséges, a központi jogszabályokkal történő összhang 
megteremtése érdekében. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

Negatív értékítélet a házasulok részéről, a hivatali helyiségen kívüli, és hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötés lehetősége biztosításának hiánya. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem igényel 
szervezeti változást sem. 

Javaslom, hogy a fentiek figyelembevételével a képviselőtestület tárgyalja meg és fogadja el a hivatali 
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének 
szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. 

Páka, 2017-01-04. 
 Tóthné Péter Judit 

jegyző 



ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2017. (1.18.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

A rendelet hatálya 
l.§ 

A rendelet hatálya kiterjed Ortaháza Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
illetékességi területén történő házasságkötések létesítésére (a továbbiakban: anyakönyvi esemény) 

2-§ - 
E rendelet alkalmazásában: 

a. ) Hivatali helyiség: Ortaháza Község Önkormányzata által biztosított, az anyakönyvi 
esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (8954 Ortaháza Fő út 36.) 

b. ) Hivatali munkaidő: Pákái Közös Önkormányzati Hivatalának a Szervezeti és Működési 
szabályzatában meghatározott munkarendje. 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 
esemény engedélyezésének szabályai 

3. §. 

(1) Anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívüli időben az 
Önkormányzat Ortaháza Fő út 36. szám alatti házasságkötő termében lehet lebonyolítani. 

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést munkaidőben, valamint a (3) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően lehet lebonyolítani. 

(3) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményeket hétfőtől -csütörtökig 16,00-19, ü0-óra között, 
pénteken 14,00 óra és 19, 00 óra, szombaton 10, ö0'óra és 20,°°'óra között lehet lebonyolítani. 

4. § 

Anyakönyvi események díja 

(1) Az önkormányzat munkaidőben és munkaidőn túl térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi 
esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget. 

(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért - a (3) bekezdésben foglalt 
kivétellel 20.000 Ft díjat kell fizetni. 



(3) A házasulok valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az 
egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény 
térítésmentes. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott díj befizetését a házasulok a házassági szándékuk 
bejelentésével egyidejűleg kötelesek a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részére készpénz-
átutalási megbízással megfizetni, és a befizetés tényét a befizetett számla bemutatásával kell 
igazolni. A kérelem elutasítása, illetve az anyakönyvi esemény elmaradása esetén a befizetett díjat a 
kérelmező részére 5 munkanapon belül vissza kell fizetni. 

Anyakönyvvezető részére fizetendő díj 
5-§ 

(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt esetenként az 
alábbi díjazás illeti meg: 

a. ) Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén: 10.000 Ft 
b. ) Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben történő házasságkötés esetén: 8.000 Ft 

Bejegyzett élettársi kapcsolat 
6.§ 

Bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli, továbbá munkaidőn kívüli létesítésére az 
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben foglaltak az irányadók. 

Záró rendelkezések 
7 - 8  

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 
veszti Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 
5/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Ortaháza, 2017. január 17. 

 

Kihirdetve: 2017. január 18. 
 

jegyző 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 17.-én tartandó 
ülésére. 

Tárgy: Társadalmi és civil szervezetek 2017. évi támogatásáról döntés. 

Ortaháza Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására 
vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelete értelmében a képviselő-testület az 
államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek , jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek pénzügyi 
támogatást kérhetnek az önkormányzattól elsősorban a Mötv.-ben meghatározott helyi közügyek, valamint a 
helyben biztosítható közfeladatok ellátásának, és a település érdekében végzett tevékenység ellátása céljából. 
2017. évre vonatkozóan az alábbi szervezetek az alábbi összegű támogatást kérik az önkormányzattól: 

Kérelmező Támogatási cél Célkitűzéshez kért 
összeg 

Célkitűzéshez egyéb 
pü.forrás várható 
összege 

Dr. Bakos és Társa EÜ. Szolgáltató BT 
működési 500 000 TB. támogatás 

Pákái VM. Sportegyesület működési 100 000 más.telep.önkorm. 
Molnár Jánosné működési 300 000  

A támogatás meghatározásánál a képviselő-testületnek figyelembe kell venni, hogy kötelező vagy önként vállalt 
feladat ellátást szolgálja, valamint azt, hogy a kérelmező a kérelemben megjelölt célkitűzéshez más forrásból 
pénzügyi támogatásban részesül-e? 

Az egészségügyi feladatok ellátását végző vállalkozó orvos az alapellátás biztosításához támogatásban részesül 
finanszírozási szerződés alapján a tb.- tői A támogatást a háziorvos közvetlenül a finanszírozótól kapja. 

Az államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtandó támogatásokhoz az önkormányzatok a központi 
költségvetésből állami támogatásban nem részesülnek. 

A döntés meghozatalához a képviselő-testületnek mérlegelnie kell, hogy az adott szervezet az önkormányzati 
támogatás biztosítása nélkül is biztosítani tudná megfelelő színvonalon a tevékenységét. 

Kérem, hogy a fenti tájékoztató figyelembevételével tárgyalja meg a képviselő-testület a 2017. évi támogatások 
mértékét. 

Páka, 2017. január 11. 
Tisztelettel: 

 

Vajim Ferenc 
polgármester 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének a 2017. január 17-én 
tartandó képviselő-testületi ülésére 

Tárgy: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1- 7.4.1,2-16 
kódszámú pályázat benyújtásáról döntés 

A pályázat az alábbi célterületekre terjed ki: 

1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése; 

2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése. 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

1. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó): 

1. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már 
meglévőföldutak: 
a) stabilizálása; 
b) alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása. 

II. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd 
burkolattal rendelkező helyi közutak. 

a) alépítményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése. 

A külterületi, szilárd burkolattal rendelkező közutak felújítására kizárólag a tanyás térségekben 
kerülhet sor 

2. célterület esetében (legalább esv tevékenység kötelezően választandó): 

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak kezelését, 
karbantartását, rendszeres felújítását biztosító: 
a) vontatott és függesztett munkagépek, 
b) erőgépek, 
c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek, 
d) ágaprító gépek beszerzése. 
Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható (lásd Fogalomjegyzék). 

Egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható 
tevékenységgel együtt támogathatóak, amennyiben a tevékenység az adott célterület esetében 
releváns: 
a) projekt előkészítés: 
- szakmai előkészítés, 
- közbeszerzés. 
b) mérnöki feladatok; 



c) projektmenedzsment; 
d) egyéb szolgáltatások, beleértve a 3.1.2.1 alfejezet tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának 
kötelező tevékenységét. 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 
Mindkét célterület esetében: 

a) tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. 
Választható. önállóan nem támogatható tevékenységek 2. 
célterület esetében: 
a) kiegészítő elektrotechnikai-mechanikai tartozékok, melyek az utak karbantartását szolgáló 
erő- és munkagépek működtetéséhez nélkülözhetetlenek. 
Nem támogatható tevékenvséeek 
a) Az önkormányzati utak karbantartásához nem kapcsolódó eszközök, munkagépek beszerzése; 
b) Önjáró munkagépek és mezőgazdasági erőgépek beszerzése. 

Mindkét célterület esetében a projektnek illeszkednie kell - amennyiben a támogatási igénylő 
rendelkezik ilyennel - az érintett település(ek) rendezési és/vagy fejlesztési tervének 
valamelyikéhez, ennek hiányában a járási és/vagy a megyei fejlesztési stratégiai dokumentumhoz. 
Mindkét célterület esetében a támogatási kérelem benyújtására mindkét célterület esetében 
konzorciumi formában is van lehetőség 

A pályázati kiírás figyelembevételével a támogatás maximális mértéke a 2 célterület 
vonatkozásában: 10 millió forint, konzorcium esetében 20 millió forint, maximális támogatási 
intenzitás: 85% 
A támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási 
előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a. 
Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, 
agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28.§-a szerint 
ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél. 
Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell az MVH eljárási törvény 28. § 
szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett 
ügyfél. 

Konzorcium esetén csatolandó a felhívás mellékletét képező „KONZORCIUMI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására>, c. dokumentum 
kitöltött példánya a 7. számú melléklet szerint 
Foglalkoztatási hatás: a fejlesztés eredményeképpen a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
naptári év átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva, legkésőbb az utolsó kifizetési 
kérelem benyújtásának időpontjáig megvalósuló legalább 1 fő foglalkoztatás bővítés esetén további 10 
pont szerezhető maximum 



 

A pályázati kiírás figyelembevételével javaslom a 2. Célterületre beadni a pályázatot Egyeztetésre 
került sor Páka, Pördefölde Községek Önkormányzataival, amelyek a pályázati célkitűzéssel egyetértve 
elfogadják a konzorciumi együttműködési megállapodást. Javaslom, hogy a konzorcium vezetőjeként 
az önkormányzat - Pördefölde Község Önkormányzatának egyetértésével - , Páka Község 
Önkormányzatát atalmazza fel , aki ennek 
figyelembevételével nyújtja be a pályázatot, árajánlat kér, szerződést köt, a szükséges intézkedéseket 
megteszi.. 
A pályázati célkitűzés megvalósításával összefüggésben az alábbi eszközök beszerzését tervezik 
az önkormányzatok az előzetesen kért árajánlatok alapján: 
Páka Község önkormányzata: 

- traktor, bruttó 7 324 OlO.Ft, 
- sószóró bruttó- 292 lOOFt 

Ortaháza Község Önkormányzata: 
- vonólap bruttó 734 011 Ft, 
- rézsűzúzó bruttó 1 434 011 Ft, 
- fa aprító bruttó 1 834 011 Ft, 

Pördefölde Község Önkormányzata: 
- tolólap bruttó 1 175 011 Ft, 
- szárzúzó bruttó 1 059 OllFt, 

A beruházás összköltsége előzetes számítások szerint 13 852 165 Ft, melyből megpályázható 11 774 
340 Ft, így az önrész várhatóan 2 077 825 Ft lenne a három önkormányzatnak. 
A beszerzésre kerülő erő és munkagépekkel karbantartani kívánt utak hossza előreláthatólag Páka 
esetében 14 200 m, Ortaháza esetében 8 900 m, és Pördefölde esetében 10 300 m. 
A napirendi pont keretében döntést kell hozni a konzorciumi együttműködés elfogadásáról, a pályázat 
benyújtására történő felhatalmazásáról, a beszerzendő eszközökről, a szükséges önrész biztosításáról. 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg a döntését. 

Páka, 2017. január 11. 

Tisztelettel: 


	A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
	14/2017.ÍI.17.) kt határozat
	A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
	15/2017.ÍI.17.) kt határozat
	6.) Interpelláció, kérdés
	Környezeti, egészségi következményei: nincs
	A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
	A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
	l-§.
	1. §
	l.§
	4. §
	Anyakönyvvezető részére fizetendő díj
	Bejegyzett élettársi kapcsolat


	6.§
	Záró rendelkezések
	7-8


