VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311

Jegyzőkönyv

Készült: Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete 2014. május 29-én 18:00 órakor
megtartott ülésén
Ülés helye: Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73.
Jelen vannak:
1. Farkas Sándor polgármester
2. Fűr Zoltán képviselő alpolgármester
3. Stekkelpak Csilla képviselő
4. Kiss Györgyné képviselő
5. Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő
6. Dancs Tibor
Távolmaradását jelezte:
1. Erdei Ferenc képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
1. Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző
Naprendi pontok:
I.
II.

Napirendi pont: Javaslat az Alapszolgáltatási központ alapiratainak elfogadásáról
Előadó: Farkas Sándor polgármester
Napirendi pont: Egyéb ügyek indítványok

Farkas Sándor polgármester: Köszöntök minden kedves megjelentett, megállapítom, hogy
határozatképesek vagyunk. Javaslom a napirendi pontok elfogadását.
Kérem amennyiben egyetértenek a napirendi pontokkal kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
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42./2014.(V.29.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi
pontokat.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés
közötti tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Farkas Sándor polgármester: Köszöntök minden kedves jelenlévőt. Napokban beérkezett a
Verpelét Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Szülői
Munkaközösségétől egy kérelem, melyben kérik tárgyaljuk meg a tankönyvtámogatás iránti
kérelmüket, valamint az udvarosi munkakör visszaállításának kérelmét.
Kérdések merültek fel bennem mikor ezen kérelem a birtokomba került, hiszen a napokban tartott
vezetői értekezleten az iskola intézményvezetője is jelen volt és egy szóval sem említett ebbéli
szándékukat.
Az udvaros munkakör beiktatásának járulékos költségei egy évre vetítve hozzávetőlegesen
1.800.000 forintba kerülne. A tankönyv 400 ezer forintot jelentene.
Kiss Györgyné képviselő: Csak az angol vagy minden tankönyvre vonatkozik a támogatás kérése?
Farkas Sándor polgármester: Az angol könyveket az alapítvány támogatja, az alap tankönyvek
támogatását pénzügyi értekezleten szükséges megtárgyalni.
Kiss Györgyné képviselő: Úgy tudom, hogy a KLIK biztosítja az ingyenes tankönyveket,
amennyiben a könyvek a tanév végén visszakerülnek a tulajdonokba.
Vígvári Mónika szülői munkaközösség képviselője:A követelmények évről-évre változnak így a
régi könyveket nem tudják használni a tanulók, így az említett módszer nem alkalmazható.
Kiss Györgyné képviselő: Az angol tankönyveket, mint már korábban is említettük az alapítvány
támogatja, de tudomásom szerint vannak olyan szülők akik nem támogatják az alapítványt, így a
támogatások befizetéséről szeretnénk betekintést nyerni.
Vígvári Mónika szülői munkaközösség képviselője:
Erről lehetne vitát nyitni. Akik
gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek azok a gyermeket jogosultak az ingyenes
tankönyvekre, de a fennmaradó 76 gyermek támogatás nélkül marad, szeretném, ha minél hamarabb
döntés születne ebben a kérdésben, mivel 2014.. június 16. napjáig le kell adni az igényt.
Farkas Sándor polgármester: Összehívjuk a Pénzügyi Bizottságot, melyen megtárgyalásra kerül a
vitatott kérdés.
Vígvári Mónika szülői munkaközösség képviselője: Udvaros munkakör szintén szükséges lenne
az iskolában, hiszen az óvoda is rendelkezik udvaros munkással.
Farkas Sándor polgármester: Ebbe a kérdésben nem fogunk tudni most dönteni, így javaslom
térjünk át a következő napirendi pontunkra.
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Farkas Sándor polgármester: A Kovácsműhelyre benyújtottuk a BM-es pályázatot, mely
sikeresen lezárult és 1.000.000,- forint összegben támogatást meg is kaptuk a műemlék épület
felújítására. Ezen összeget a felújítási munkálatokra és biztonsági berendezések lehet
felhasználni, amennyiben a munkálatok befejeződtek akkor a Dobó István Vármúzeum az
elszállított eszközöket a visszahelyezik az eredeti helyükre. A 2014.05.03. napon ránk zúduló
víztömeg nagy károkat okozott. Így a Kovácsműhely körül lévő vízelvezető árkot minél
hamarabb szükséges megcsinálni.
Ismét pályázatot nyújtottunk be egy 6 egységes kamerarendszerre. A 6 egységből 3 kamera
rendszámfigyelő rendszerrel rendelkezne sikeres pályázat esetén. Nagy segítség lenne a
körzeti megbízottak számára, hiszen le tudják rendszám alapján kérni a gépkocsi adatait. A
pályázat elbírálása 2014.05.30. napjáig meg fog történni. A kamerák közül egyet a
Mezőgazdasági Bolt elé tervezünk helyezi, mely befogja a piac, park és a CBA előtti parkoló
egész területét. A másik kamera az Ifjúság úton kerülne kihelyezésre az iskolával átellenbe,
harmadik kamera a Petőfi Sándor Közösségi Ház sarkára lenne elhelyezve, ami belátja a
kastélykertet is.
Az Egészségházzal kapcsolatos szerződéskötés megtörtént. Az Önkormányzatnak már nem
kell különféle szakhatósághoz benyújtani a kérelmet, mert elektronikus úton történik meg a
benyújtás. Az Egészségház épületénél lévő garázson túl még 18 méter kerül beépítésre.
A Népház belső felújítása az Összefogás Verpelétért Egyesületen keresztül történik. Az
építkezés elkezdődött, a munkálatok jól haladnak.
Az Alapszolgáltatási Központ nappali ellátás bővítése ¾ részben elkészült. 10 millió forint
eszközbeszerzés megtörtént egy Fiat Duoblo gépkocsi került megvételre, mellyel a szociális
feladatok ellátását tudják biztosítani. A terület hátulsó részén egy nagyobb garázs kiépítését
szükséges megvalósítani, ahol a géppark biztonságos elhelyezése biztosított. A bentlakásos
rész bővítése jelenleg áll, mivel a költségvetés túl van méretezve. Ezen kívül egy 40 fős
jelzőrendszer diszpécser központ kerül a jövőben kialakításra, mely a továbbiakban bővíthető.
Van kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban, amennyiben nincs javaslom elfogadásra.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
43/2014.(V.29.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és egyhangú szavazattal
elfogadta a a polgármester két testületi ülés közötti tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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I.

Napirendi pont: Javaslat átfogó értékelés elfogadására a gyermekvédelmi
feladatok 2013. évi ellátásáról Verpelét városra vonatkozóan

Farkas Sándor polgármester: Az anyag kiküldésre került, merőben tényszerű adatokat
tartalmaz, kérem a tisztelt képviselő-testületet,amennyiben van kérdés tegye fel, ha nincs
javaslom elfogadásra.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
44/2014.(V.29.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és egyhangú szavazattal
elfogadta a Verpelét város 2013. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó
értékelést.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Fűr Zoltán alpolgármester: Kakukné Karóczkai Ildikó mikor vonul nyugdíjba?
Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: Már a felmentése és a szabadsága idejét tölti.
Fűr Zoltán alpolgármester:Kik vannak most a szociális osztályon Ildikó helyett?
Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző:Kavisánszki Nikolett, Tóthné Hutás Anita személyében
segítik az Önkormányzat munkáját. Valamint a jövőben a fent nevezett személyek, valamint
Czipó Zsuzsanna és Kozma-Kékesi Gitta fog rendelkezni anyakönyvezetői szakvizsgával.
Farkas Sándor polgármester: Hozzá kell tennem, hogy tavaly 5 aktő volt
önkormányzatuknál, de a nyugdíjazás következtében ez lecsökkent 1 főre, így indokolttá vált
a kollegák beiskolázása.
Kiss Györgyné képviselő: Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy az Egészségház,
Gyermekjólét és Ügyelet átköltözése rendben lezajlott és a normális megszokott menetben
működik.
Farkas Sándor polgármester: Az Egészségház, Gyermekjólét és az Ügyelet zökkenőmentes
átköltöztetése Kiss Györgyné képviselő asszonynak köszönhető, így most köszönetet
mondanék kitartó munkájáért, valamint a karbantartóink is jól helytálltak és természetesen az
egészségügyi dolgozók hozzátartozóik is sokat segítettek a költözésben.
Fűr Zoltán alpolgármester: A településrendezéssel kapcsolatban szeretnék javaslatot tenni,
mivel szükségszerűvé válna az elhagyott ingatlanok előtti területek rendbetétele.
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Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: Az árkok elhanyagoltsága is nagy problémát jelent,
főképp esős időszakokban, hiszen a vízelnyelőárkok tisztántartása a víz elvezetés
szempontjából elengedhetetlen lenne.
Dancs Tibor képviselő: Más témában szeretnék hozzászólni. 2014.05.31. napon kerül
megrendezésre a volt kézilabda szakosztály 20 éves megalakulásának megemlékezésére
szervezett barátságos kézilabda mérkőzés, melyre természetesen mindenkit szeretettel várunk.
Érdeklődnék, hogy a mérkőzés után igénybe lehetne e venni az iskola tornatermi zuhanyzóját.
Farkas Sándor polgármester: Ezzel kapcsolatban az intézmény vezetőjét kell megkeresni és
vele kell egyeztetni.
Dancs Tibor képviselő: Köszönöm
II.

Napirendi pont: Javaslat az Alapszolgáltatási központ alapiratainak elfogadásáról

Farkas Sándor polgármester: Az Alapszolgáltatási Központ alapdokumentumai kiküldésre
került, mely igen terjedelmes. Az alapdokumentumok tartalmazzák a Házirendet, melyben
meghatározásra került az intézmény belső rendje és az alapvető szabályok, valamint az
alapdokumentumok között szerepel a Szervezeti és Működési Szabályzat , Megállapodás az
időskorúak ápolást-gondozást nyújtó intézményeiben törtnő ellátásához. Amennyiben van
javaslat kérem tegyék meg, ha nincs javaslom elfogadásra.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
45/2014.(V.29.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és egyhangú szavazattal
elfogadta az Alapszolgáltatási Központ alapdokumentumait a mellékletet képező tartalommal.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
III.

Napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok

Farkas Sándor polgármester: Mint már az előző testületi ülésünkön is megemlítettük a
Petőfi Sándor Művelődési Ház melletti parkoló problémáját, így kértem árajánlatot a HE-DO
Kft.-től ezen útszakasz aszfaltozására. Az árajánlatot megkaptam mely 3.400.000,- forintról
szól, amennyiben a testület jóváhagyja akkor abban az esetben kérek felhatalmazást a
szerződés aláírására.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
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46/2014.(V.29.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és egyhangú szavazattal
elfogadta a Petőfi Sándor Közösségi Ház melletti parkoló leaszfaltozására adott árajánlatott,
továbbiakban felhatalmazza Farkas Sándor polgármestert a HE-DO Kft.-vel történő szerződés
aláírására.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Farkas Sándor polgármester: 2014.04.08. napon a WINDOWS XP operációs rendszer
terméktámogatása megszűnt, ez többek között azt jelenti, hogy a biztonsági hibákat,
amelyeket egyes vírusok és kártékony alkalmazások kihasználnak a jövőben a Microsoft már
nem fogja javítani. Egyébként is elavult ezért szükségessé vált egy újabb operációs rendszerre
(Windows 7) váltani, ennek nagyobb az erőforrásigénye, így jelentős hardver bővítés kell
megvalósítani, a hivatali számítógép egységekben. Ez hozzávetőlegesen 1 millió forintba fog
kerülni, melybe bele tartozik a jegyző részére biztosított LAPTOP.
Az imént ismertetekkel kapcsolatban, ha van kérdés hozzászólás tegyék meg, amennyiben
nincs kérek felhatalmazást a számítógépek és eszközök beszerzéséhez.
Aki egyetért kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
47/2014.(V.29.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és egyhangú szavazattal
elfogadta a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal számítógéppark felújítását és
felhatalmazza Farkas Sándor polgármestert a számítógépek beszerzésére.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Farkas Sándor polgármester: 2014.05.03. napon I. fokú árvízvédelmi készültséget kellett
elrendelni. Szerencsére nagy beavatkozásra nem volt szükség és a károk sem túl jelentősek. A
károk helyreállítására vis majort nyújtottunk be, melyet az esemény bekövetkeztét követő 40
napon belül teheti meg az Önkormányzatnak és ezt követően kerül elbírálás alá. A mérnöki
kamaránál regisztrált mérnökök készíthetik el a szakvéleményt, aki a helyreállítást elvégzi.
A vis majorral kapcsolatban határozni szükséges a képviselő-testületnek, így kérem a tisztelt
képviselőtestületet, amennyiben egyetértenek kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
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48/2014.(V.29.) határozat
Verpelét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta a 2014.május 3-án a
településre lezúduló nagymennyiségű csapadék miatt utakban, járdákban, hidakban
keletkezett károk nagyságát.
A Képviselő-testület a szakértői vélemény ismeretében döntött a vis maior támogatás
felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.(II.15.)Korm.rendelet szerinti pályázat
benyújtásáról, a helyreállítás költségeinek 90 %-ának megfelelő mértékű támogatás
igénylésére, mivel a károk helyreállítását saját erőből csak részben tudja megoldani.
Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanok a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Farkas Sándor polgármester: Ismét időszerűvé vált határozni a tisztelt képviselő-testületnek
az Eger Vidék Kincsei Egyesület folyószámla-hitelkeret megújításáról, valamint a település
lakosságszáma alapján a kézfizető kezesség vállalásáról.
Kérem a képviselő-testületet, amennyiben egyetértenek kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
49/2014.(V.29.) határozat
Verpelét Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és előzetes hozzájárulását
adja, hogy az Eger Vidék Kincsei Egyesület 9 millió Ft-os nagyságú folyószámla-hitelkeretét
megújítsa, s arra vonatkozóan Verpelét város lakosságszám alapján kézfizető kezességet
vállaljon 1.232.028,- forint ereéig.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Van kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz?
Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: Köszöntöm a tisztelt képviselő-testület. Az anyakönyvi
rendelet felülvizsgálat szükségszerűvé vált, ezért ezt a jogi szabályozásoknak megfelelően
meg is tettük. A felülvizsgálat során az illetékességi terület került módosításra, melyet a
Verpeléti Közös Hivatal pontosabban Verpelét, Feldebrő, Tarnaszentmária illetékességi
területére módosítottunk, melyet javaslok elfogadásra.
Farkas Sándor polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben nincs más
javaslata kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal
az alábbi rendeletet alkotta.
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Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testületének 7./2014. (V.30.) önkormányzati
rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés szabályairól és díjairól
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény alapján a települési önkormányzat
képviselő-testülete rendeletalkotási felhatalmazást kapott a hivatali helyiségen kívüli és
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése díjainak és
szabályainak meghatározására
A rendelet hatálya
1.§
E rendelet hatálya Verpelét, Tarnaszentmária, Feldebrő közigazgatási területén lefolytatott
házasságkötési eljárásokra az eljárásban résztvevő természetes személyekre terjed ki.
Az anyakönyvi esemény helye
2.§
(1) Az anyakönyvi eseményre alkalmas hivatali helyiség:
a) Verpelét Város Önkormányzatának Kossuth Lajos u. 73. szám alatti házasságkötő
terme (továbbiakban: házasságkötő terem)
b) Verpeléti Közös Hivatal Feldebrői kirendeltség hivatali helyisége
(2) A hivatali helyiségben csak munkanapokon tartható anyakönyvi esemény.
(3) A hivatalos helyiségen kívül, a Verpeléti Közös Hivatal közigazgatási területén belül,
szertartás a jegyző engedélyével és csak akkor vállalható a jogszabályban meghatározott
eseteken kívül, ha annak időpontja nem ütközik a házasságkötő terembe előjegyzett
szertartással. A hivatalos helyiségen kívül házasságkötés akkor engedélyezhető, ha az
anyakönyvvezető meggyőződött ezen helyiség házasságkötésre való alkalmasságáról.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott helyszínektől eltérő helyszín (továbbiakban: külső
helyszín) történő anyakönyvi esemény e rendelet, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I,. törvény szabályai szerint engedélyezhető.
3.§
(1) Az anyakönyvi esemény –indokolt esetben – minden olyan helyszínen
engedélyezhető, ahol a méltó szertartáshoz szükséges feltételek adottak és ahol az
anyakönyvi iratok védelme biztosított.
(2) Szabadtéri helyszínen anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha helyben
rendelkezésre áll olyan fedett helyiség, ahol rossz idő esetén a szertartás
lebonyolítható.

Az anyakönyvi esemény ideje
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4.§
(1) Hivatali munkaidőben történő anyakönyvi eseményre a munkaidő teljes időtartamában
kerülhet sor
(2) Hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidőn kívül házasságkötést pénteken
14:00 és 19:00 óra szombat 9:00 és 19:00 óra között lehet lebonyolítani.
Az anyakönyvi esemény időpontjának, helyszínének előzetes lefoglalása
5.§
(1) Az anyakönyvi esemény időpontjának és helyének és előzetes lefoglalására legfeljebb
az anyakönyvi esemény tervezett időpontjának megelőző egy évvel van lehetőség.
(2) Az anyakönyvi esemény időpontjának és helyének előjegyzését az anyakönyvvezető
vezeti.
Az engedélyezés szabályai
6.§
(1) A hivatali munkaidőn kívüli, illetve a külső helyszínen történő anyakönyvi esemény
engedélyezésére irányuló eljárás kérelemre indul.
(2) Az engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény engedélyezésére irányuló kérelemnek
és a kérelemnek helyt adó engedélynek minősül az anyakönyvi esemény létesítésére
irányuló szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyv.
(4) A külső helyszínen történő anyakönyvi esemény engedélyezését megelőzően amennyiben a kért helyszínen anyakönyvi esemény korábban még nem lett
engedélyezve – az anyakönyvvezető köteles helyszíni szemle során meggyőződni
arról, hogy a helyszín a törvényben továbbá az e rendeletben foglalt feltételeknek
maradéktalanul megfelel. Megállapításairól köteles a Verpeléti Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzőjét írásban tájékoztatni.
7. §
(1) Rendkívüli körülmény esetén az engedély megadásakor az e rendeletben foglalt
feltételek meglététől el lehet tekinteni.
(2) Rendkívüli körülménynek számít különösen valamely kérelmező közeli halállal
fenyegető, illetve ágyhoz kötött betegsége, mozgásában korlátozottsága,
szabadságvesztés büntetés.
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Az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatások díja
Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás
8. §
(1) Az anyakönyvi esemény a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben díjmentes.
(2) Az önkormányzat hivatali munkaidőben, és hivatali munkaidőn kívül térítésmentesen
biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához szükséges alkalmas hivatali
helyiséget.
(3) A díjmentes szolgáltatások az alábbiak:

a) Mentes a díjfizetés alól minden első házasságot kötő verpeléti, tarnaszentmáriai,
feldebrői lakos.
b) ünnepi beszéd, szülőköszöntés, gyűrűhúzás dísztálca, pezsgős koccintáshoz az
összetartozást jelképező gyertyagyújtáshoz szükséges eszközök biztosítása, gépzene
szolgáltatás,
c) névadás esetén ünnepi beszéd és emléklap
d) jubileumi házassági fogadalom esetén ünnepi beszéd és emléklap
(4) Hivatali helyiségen kívül és a hivatali helyiségben tartandó esküvőhöz emléklap, és
ünnepi anyakönyvi kivonat borító igényelhető térítés ellenében, melynek összegét az
1. számú melléklet tartalmazza. Az igényelt térítésköteles szolgáltatás díját a
megrendeléskor a hivatal pénztárában kell megfizetni.
9.§
(1) A családi eseményhez a szolgáltatást igénylők biztosítják:
a) asztal dekorációhoz virág,
b) pezsgős koccintáshoz pezsgő,
c) szülő köszöntéshez virág
10.§
Anyakönyvvezető hivatali időben, hivatali időn kívül, hivatali helyiségben és hivatali
helyiségen kívül közreműködését térítésmentesen biztosítja.
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Záró rendlekezések
11.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 5/2011.(II.28.)
számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

----------------------------------------Farkas Sándor
polgármester

-------------------------------------Vasasné dr. Zelei Mónika
jegyző

Mivel más tárgyban bejelentés nem érkezett az ülést b e z á r o m .

k.m.f.

----------------------------------------Farkas Sándor
polgármester

-------------------------------------Vasasné dr. Zelei Mónika
jegyző
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1.számú melléklete.
Az esküvőhöz kapcsolódó szolgáltatási díjtételek.
1./ Esküvői emléklap

300.- Ft

2./ Ünnepi anyakönyvi kivonat borító

1.500.- Ft
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