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     Előterjeszti: dr Varga Tibor jegyző 
Házasságkötő terem asztal cseréje 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. június 29-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jogszabály írja elő a települési önkormányzat számára, hogy térítésmentesen köteles biztosítani 
házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget. 2009-óta vezetem a település házasságkötési szer-
tartásait. Településünkön átlagosan 10-12-14 esküvővel kell számolni évente. Mivel a terem egyéb 
feladatok ellátására is igénybevételre kerül, a szertartás előkészítő munkálatai között szerepel a 
terem berendezése az előírt feltételeknek megfelelően. 
A terem anyakönyvi események lebonyolításán kívül elsősorban a település képviselő-testületi és 
bizottsági üléseinek biztosít helyszínt. Ezen ülések során öt tárgyaló asztal és egy jegyzőkönyvve-
zetői asztal áll rendelkezésre a munkához, mely bútorok a házasságkötési szertartás során nem 
kellenek. A terem így havonta több alkalommal is átrendezésre kerül. A jelenlegi bútorzat asztalai - 
méretüknél és anyaguknál fogva igen nagy és nehéz darabok - már jóideje problémát jelentenek 
ebben a munkában. A házasságkötő teremből nyíló anyakönyvi irattárba, egymásra felhalmozva, 
zsúfolva kerülnek elhelyezésre. Az irattár bútorai így nehezen megközelíthetőek a házasságkötési 
szertartás kellékeinek előkészítésekor. A bútorzat mozgatását a Városüzemeltetési Csoport dolgo-
zói vagy közmunkások oldják meg. Ők az éppen folyó munkájukat hagyják félbe, így a fűnyírásból, 
hókotrásból érkező dolgozók koszolják igazán csak össze a termet. Ha nem sikerül az átcsoporto-
sításuk összehangolása, akkor az anyakönyvvezető és a takarítónő cipekednek.  
Ebben a teremben kerülne megrendezésre az állampolgársági eskük letételével járó esemény is - 
mely évente kb 5-7 főt jelent -, de a terem átrendezésének körülményességéből adódóan már 
több, mint 3 éve ezek lebonyolítása az igényesebb polgármesteri irodában történik. 
A folyamatos átrendezés, bútor pakolás helyett megoldást jelentene, ha egy darab asztal lenne 
csak a teremben, mely az éppen aktuális esemény igényei szerint alakítható. Vendéglapokkal bő-
víthető lenne a bizottsági és testületi ülések létszámához igazítva. Házasságkötések alkalmával - a 
vendéglapok nélkül - a szertartás ezen bútor felhasználásával történne. Így a körülményes átren-
dezés nem jelentene szinte napi problémát. 
Helyi vállalkozó felmérte az igény szerinti bútor szükséges méreteit és a mellékletben található 
árajánlatot adta. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

3. Jogszabályi háttér:  

- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, 
- végrehajtására kiadott 429/2017. (XII. 20.) Korm.rendelet az anyakönyvezési feladatok ellá-

tásának részletes szabályairól 
- Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének 16/2011. (IX. 30.) önkormányzati ren-

delete  

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(VI.29.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a házasságkötő terem asztal cserjét, 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

„A” változat 
 

Rétság Város Önkormányzata a házasságkötő teremi asztal elkészítésével a Larian 2005 Faipari 
Kft.-t bízza meg. A bútor 620.000,- Ft + ÁFA költségét a 2018. évi költségvetés tartaléka terhére 
biztosítja. A többlet előirányzat átvezetésére a 2018. évi költségvetés soron következő módosítá-
sakor javaslatot kell tenni. 
A munka elvégzéséről szerződést kell kötni a vállalkozóval.  
 
Határidő: 2018. 07. 
Felelős: dr Varga Tibor jegyző 
 
 
 

„B” változat 
 
 

Rétság Város Önkormányzata jelenleg nem kívánja lecserélni a házasságkötő terem asztalait. 
 
 
Határidő:  - 
Felelős: - 
 
 
                                                                                                                                         
Rétság, 2018. ………………… 

      dr Varga Tibor 
           jegyző 

 
 
Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 

         d r Varga Tibor 
             jegyző 

 


