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Hozott  rendeletek:     

6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésének engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díj mértékéről 

szóló 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Hozott határozatok:      

29/2017. (II.23.) KT. sz. határozat: Kozma Ferencné óvodavezető felmentési 

kérelme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2017. február 23-án du. 13,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt 

üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester, 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester, 

Furó Tiborné képviselő, 

Földháti István képviselő, 

Hutóczki Imre képviselő, 

Sándor László képviselő. 

 

Tanácskozási joggal: 

           Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

Igazoltan távol:  

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, aljegyző asszonyt, jegyző urat. 

Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.  
 

Meghívó szerinti napirendek :     

1.) Anyakönyvi tárgyú 5/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Kozma Ferencné óvodavezető felmentési kérelme 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

1.) Anyakönyvi tárgyú 5/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Kozma Ferencné óvodavezető felmentési kérelme 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

 

1.) Anyakönyvi tárgyú 5/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Kozma Ferencné óvodavezető felmentési kérelme 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 



NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1.) Anyakönyvi tárgyú 5/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Kormányhivatal tájékoztatója szerint az anyakönyvi tárgyú rendeletek kerülnek 

felülvizsgálatra, melyet 2017. február 28-ig kell elvégezni. E tájékoztató tartalmaz egy 

felülvizsgálati szempontsort. E szerint 2 pontban módosítani szükséges a jelenleg hatályos 

rendeletet, melyet az előterjesztés tartalmaz. 

Fentiek teljesítésére kérem az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadni. 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg 

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

6/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 

 

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

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről és az anyakönyvi 

eljárásban fizetendő díj mértékéről szóló 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján  a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

 

(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről és az 

anyakönyvi eljárásban fizetendő díj mértékéről szóló 5/2015. (III.31.)  önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§.-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„3.§. 

 

(3a) A díjak az általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazzák, azonban azokat ÁFA fizetési 

kötelezettség terheli.” 

 

(2) A Rendelet (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ Nem kell az (1) és (2) bekezdésben  meghatározott díjat megfizetni, 

a.) ha a házasságkötésre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére rendkívüli 

körülmény miatt csak valamelyik fél tartózkodási helyén kerülhet sor. 

b.) amennyiben valamelyik fél fülöpi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik” 

 



 

 

2.§. 

 

(1)  A Rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

Hutóczki Péter  sk.    Dr. Csősz Péter sk. 

polgármester      jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Fülöp, 2017. február 23.    Dr. Csősz Péter sk. 

       jegyző 

 

 

 

2.) Kozma Ferencné óvodavezető felmentési kérelme 
                       Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ennek a napirendnek az előterjesztése nem lesz ismeretlen a Képviselő-testületnek, mert 

óvodavezető asszony a február 15-i soros ülésen adta át felmentése iránti kérelmét, és most az 

oktatási hivatalnál tartandó határidő miatt kérte, hogy soron kívül döntsünk benne. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelten beterjesztett határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

Amennyiben nincs kérdés és hozzászólás, kérem szavazzunk. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

  

29/2017. (II.23.) KT. sz. határozata 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

KOZMA FERENCNÉ óvodavezetőnek a Fülöpi Óvoda Intézményében 

fennálló közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. tv. 30.§. (4) – (5) bekezdése alapján 2017. március 15. 

nappal kezdődő felmentési idő figyelembevételével 2017. november 16. 

napján felmentéssel megszünteti. A Kjt. 33.§. (2) bekezdés f.) pontja 

szerint felmentési ideje 60 nap, amely 6 hónappal meghosszabbodik, így 8 

hónap. 

A munkavégzés alóli kötelező mentesítést (4 hónap)  a Kjt. 33.§. (3) 

bekezdése alapján 2017. július 15. napjától 2017. november 15. napjáig 

állapítja meg. 

A jubileumi jutalom kifizetéséről és a szabadság elszámolásáról a Kjt. 

szabályai szerint rendelkezik. 

 

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a közoktatás területén kifejtett 



négy évtizedes tevékenységéért. 

 

Felkéri a polgármestert a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével 

kapcsolatos feladatok elvégzéséről és az új óvodavezetői pályázat 

előkészítéséről és kiírásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2017. március 15. és Kjt. szabályai szerint. 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, a nyílt ülést bezárja, munkáját zárt ülésen 

folytatja. 

 
 

k.m.f. 

 

 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 


