
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 13./2017. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 18-
én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dobi Sándorné képviselő, Dr.Kun Gazda 
Melinda képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Szabó Péter alpolgármester, Öveges 
János képviselő 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László jegyző 
 
Napirend:    
 
1. Anyakönyvi események szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet 
2. Meghívásos közbeszerzési eljárásban résztvevő cégek kijelölése 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelenteket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  
Ismertette a napirendet és szavazásra bocsátotta annak elfogadását. 
Aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúlag – 6 igen szavazattal - határozathozatal 
nélkül elfogadták. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dobi Sándorné és Dr.Kun Gazda Melinda 
képviselőket. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag  - 6 igen szavazattal- határozathozatal nélkül elfogadta a 
hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 
1. napirend - Anyakönyvi események szabályairól szóló önkormányzati rendelet-
tervezet 
 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette az előterjesztést. Időszerűvé vált a 2011-es 
évben meghozott anyakönyvi tárgyú rendeletünk felülvizsgálata. 
Az anyakönyvi jogszabályok módosultak, így szükséges a rendelet áttekintése. 
Javasoljuk a régi rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet megalkotását. 
A mostani rendeletünk a házasságkötés mellett egyéb családi eseményeket is (pl. 
névadó) szabályozott, a mostani szabályok szerint ezek egy rendeletben nem 
szerepelhetnek. Ebben az évben módosultak a munkaszüneti napokra vonatkozó 
szabályok is az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben, ezeket is figyelembe vettük.  
Figyelemmel kellett lennünk az általános forgalmi adóról szóló rendelkezésekre is, 
melyek meghatározzák, hogy mely tevékenységet, minősülnek adókötelesnek és melyek 
nem. A korábbi rendeletünk is biztosított kedvezményeket a szentkirályszabadjai 
házasulandók részére, ezt javasoljuk továbbra is biztosítani. Továbbra is ingyenes a 
helyi lakosoknak a munkaidőben és a hivatali helyiségben megtartott házasságkötés 
lebonyolítása.  
A házasulandók igényelhetnek pluszszolgáltatásokat, amiket részleteztünk, és 
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pontosításra került a házasságkötés külső helyszínen illetve hivatali időn túli 
igényléséhez kapcsolódó nyomtatvány. A díjak vonatkozásában emelést nem 
javasoltunk, egy szintre kerültek a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali időn túli 
szertartások díjai. Az igénylők többsége a hivatali időn túli esküvőt kezdeményezi és 
egyre jelentősebb a hivatali helyiségen kívüli szertartás megtartása. Az 
anyakönyvvezetőt érintő díjak vonatkozásában sem emeltünk a díjakon, a ruházati 
juttatás összegszerűen került meghatározásra. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet. 
 
Aki egyetért az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezettel és elfogadja a 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló önkormányzati rendeletet, az kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötés  engedélyezésének szabályairól,  
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 

 
2.napirend - Meghívásos közbeszerzési eljárásban résztvevő cégek kijelölése 

Gyarmati Katalin polgármester: Az adósságkonszolidációban nem részesült 
településeknek kiírt és elnyert pályázatból a település belterületi utcáit szeretnénk 
felújítani. Már korábban döntöttünk arról, hogy a munkálatok elvégzésére meghívásos 
közbeszerzési eljárás keretében hirdetünk pályázatot. Mivel az eljárás meghívásos, a 
közbeszerzésekről szóló törvény szerint öt céget kell felkérnünk. Az előterjesztésben 
láthattátok, hogy mely cégeket javasoljuk felkérni ajánlat benyújtására és a munkák 
elvégzésére 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra 
bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
Aki egyetért azzal, hogy a „Belterületi utak és csapadékvíz rendszer építése, felújítása” 
tárgyú munkálatokra kiírandó közbeszerzési eljárásra az előterjesztésben felsorolt 
ajánlattevőket hívjuk meg, az kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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