
 
 

Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, hatályon kívül helyezéséről 
 
Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Mötv.) 42. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
 
 

1. § 
 

(1) Erdőkertes Község Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól szóló 13/2017. (IX. 13.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„5. § (1) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény lebonyolításának díja bruttó 
10.000.- forint.  
(2) Az Erdőkertes, Szent István parkban történő anyakönyvi esemény lebonyolításának díja hivatali 
munkaidőben, valamint hivatali munkaidőn kívül bruttó 40.000.- forint.  
(3) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény hivatali helyiségben történő megtartásáért díjat 
nem kell fizetni. 
(4) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és 
szociális intézményben, továbbá az érintettek valamelyikének lakásán lebonyolításra kerülő anyakönyvi 
esemény térítésmentes.”  
 
(2) A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
“6. § A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény, illetve egyéb anyakönyvi esemény 
lebonyolításában közreműködő anyakönvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett házasságkötésenként nettó 10.000 Ft díjazás 
illeti meg.”  
 

2. §  
 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Erdőkertes településképének védelméről szóló 18/2017. 
(XII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 26. §-a helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
„26.§ (1) A településképi követelmények teljesítése érdekében az építési tevékenységgel érintett 
ingatlan tulajdonosával szemben a polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le  
a) a településképi bejelentési eljárás kezdeményezésének elmulasztása,  
b) a településképi bejelentésben meghatározottól eltérően megvalósított tevékenység végzése,  
c) a polgármester településképi bejelentést elutasító döntése, felszólítása ellenére megvalósított, 
településképi bejelentéshez kötött építési tevékenység végzése, 
d) jelen rendeletben foglalt településképi követelmények megsértése 
esetén. 
(2) A Polgármester a településképi kötelezési eljárás során a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény 11. §-ban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.  
(3) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a Polgármester felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a 
jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.  



(4) A (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén a településképi kötelezésben a 
polgármester az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezheti.  
(5) A településképi kötelezés kibocsátásával egyidejűleg az ingatlantulajdonossal szemben kiszabott 
településkép-védelmi bírság összege:   
a) a településképi bejelentési eljárás kezdeményezésének elmulasztása esetén 100.000 forint,  
b) a Polgármester elutasító döntése ellenére végzett építési tevékenység esetén 200.000 forint,  
c) a településképi bejelentésben meghatározottól eltérően megvalósított tevékenység végzése 
esetén, az eltérés mértékétől függően legalább 20.000 forint, legfeljebb 500.000 forint.  
(6) A településképi kötelezésben foglaltak megszegése, illetve a településképi kötelezettség 
teljesítésének elmaradása esetén Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
ingatlantulajdonossal szemben közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírságot 
szab ki 1.000.000 forint összegben.”  
 

3. § 
 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Erdőkertes Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a szennyvíz-csatorna szolgáltatás díjáról szóló 16/2008. (12. 18.) 
önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 12/2009. (X. 29.), 8/2010. (IV. 29.), 15/2010. 
(XI. 25.) és 16/2011. (XII. 05.) önkormányzati rendeletek 
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Erdőkertes Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalom feloldásáról szóló 9/2013. (IV. 
26.) önkormányzati rendelete. 
(4) A rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben meghatározott módon – a jegyző gondoskodik. 
 
Erdőkertes, 2021. június 10. 
 
 
 
 
  Dr. Pásztor László                     Fehér Ágota  
        polgármester            jegyző 
 
Záradék: 
A rendelet 2021. június 12. napján kihirdetve. 
Erdőkertes, 2021. június 12. 
 
  
                           Fehér Ágota  
                                                                             jegyző 
 
 

 

 


