
Gödöllő Város Önkormányzat 
7/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelete 

 
és ezt módosító 6/2004. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet, a 12/2005. (I.31.) sz., 6/2006. (II. 

6.) sz., 5/2007. (II.2.) sz. a 2/2008. (II. 1.), a 3/2009. (II.6.), 15/2009. (VI. 26.), valamint a 
9/2010. (II. 8. ) számú önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
a családi és egyéb események megrendezésének térítési díjairól 

 
1Gödöllő Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1.§. 
 
/1/Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő város közigazgatási területén a családi és egyéb 

események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat a Polgármesteri Hivatal 
Családi Irodája /a továbbiakban: Családi Iroda / útján térítési díj ellenében és 
térítésmentesen biztosítja. 

 
/2/ Gödöllő város közigazgatási területén kívül a Családi Iroda a családi és egyéb események 

megrendezését térítési díj ellenében vállalhatja. A díjon felül érvényesíteni kell a 
megrendezéssel kapcsolatban felmerült költségeket is. 

 
/3/ A családi és egyéb események megrendezéséért a rendelet 1.számú mellékletében 

meghatározott szolgáltatási díjtételeket kell megfizetni. A díjakra az általános forgalmi 
adót /ÁFÁ-t/  külön kell megfizetni. 

 
 

2.§. 
 
/1/ Gödöllő város közigazgatási területén díjmentesek az alábbi szolgáltatások:  
a./ házasságkötés esetén az ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiség / a 

továbbiakban: helyiség /  ünnepi beszéd és gépzene. 
b./ névadás esetén a helyiség, ünnepi beszéd és díszes kivitelű emléklap. 
 
/2/ A térítési díj ellenében végzett szolgáltatásokat és azok díjtételeit az Iroda vezetője és a 

szolgáltatást igénybe vevő között megállapodásban kell rögzíteni. 
 
/3/ A díjat polgári gyászszertartás, esküvő és névadó esetén a megrendelés napján munkaidőben 

a Családi Irodán kell befizetni. 
 
 

3.§. 
 
/1/ A Családi Iroda rendezvényein közreműködők /a továbbiakban: közreműködők /  

tiszteletdíjait a 2.számú melléklet tartalmazza. A közreműködőknek fizethető 
tiszteletdíjak összegét a közreműködők teljesítményével arányosan kell megállapítani. 

 

                                                           
1 Módosította: 3/2011(II.4.) sz. önk.rendelet. Hatályos:2011. február 14-étől. 
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/2/ A közreműködői tiszteletdíjak mértékéről a Családi Iroda vezetője jogosult egyedi 
megállapodásokat kötni és a tiszteletdíjak kifizetéséről a rendezvény után intézkedni. 

 
/3/ A rendelet 1. számú és 2.számú mellékletében meghatározott díjakat évente felül kell 

vizsgálni. 
 
 

4.§. 
 
Ezen rendelet 2003. március 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a családi és egyéb 
események megrendezésének térítési díjairól szóló 1992. évi 22. (X.14.) sz. önkormányzati 
rendelet hatályát veszti. 
 
 
 
G ö d ö l l ő, 2003. február 13. 
 
 
 
 
 Dr. Gémesi György sk.     Dr. Nánási Éva  sk. 
       polgármester             jegyző 
 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2011. február 21. 
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1.  melléklet  7/2003.(II.14.) önkormányzati rendelethez2 
 

A Családi Iroda szolgáltatásainak díjtételei 
 
 
 
a) Gödöllő város területén 
 

 egységár 

esküvők rendezési díja 4 400,-Ft + ÁFA 

házassági évfordulók rendezési díja 9 000,-Ft + ÁFA 

orgonazene, szavalat, hangszerszóló, szólóének, gépzene bejátszás hozott anyagból 3 600,-Ft + ÁFA 

verses énekes műsor (2 fő közreműködésével) 7 200,-Ft + ÁFA 

hangosítás rendezvényen 3 400,-Ft + ÁFA 

polgári gyászszertartás (szónok, gépzene) 5 400,-Ft + ÁFA 

szervezési díj (fényképész, meghívók, gépjármű, pezsgő, virág stb. beszerzése) 
tételenként 

   180,-Ft + ÁFA 

pezsgő szervírozása    180,-Ft + ÁFA 

virág, pezsgő beszerzési ár + ÁFA 

  
 

b) szolgáltatások vidéken 
 
 egységár 
orgonazene, szavalat, hangszerszóló, szólóének 4 200,-Ft + ÁFA 

verses, énekes műsor (2 fő közreműködésével) 8 400,-Ft + ÁFA 

polgári gyászszertartás (szónok, gépzene) 6 000,-Ft + ÁFA 

 
 
c) szolgáltatások a hivatalon kívül rendezett szertartásokon 
 
 egységár 
kastélyban rendezési és kiszállási díj 16 000,-Ft + ÁFA 

egyéb helyszíneken rendezési és kiszállási díj 26 000,-Ft + ÁFA 

szertartásvezető, narrátor, műsorvezető 6 400,-Ft + ÁFA 

orgonazene, szavalat, hangszerszóló, szólóének, gépzene bejátszás hozott anyagból   6 400,-Ft + ÁFA 

verses, énekes műsor (2 fő közreműködésével) 12 800,- Ft + ÁFA 

kamarakórus, kamarazenekar       6 400,-Ft/fő + ÁFA 

beszerzés, szervírozás, szolgáltatásszervezés      800,-Ft + ÁFA 

virág, pezsgő beszerzési ár + ÁFA 

 
 
egyéb szolgáltatások szervezése 
 
narrátor, műsorvezető megállapodás szerint, + 

ÁFA 
 
 

                                                           
2 Módosította: 3/2011. (II.4.) sz. önk.rendelet. Hatályos: 2011. február 14-étől. 
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2.  melléklet 7/2003.(II.14.) önkormányzati rendelethez3 
 

 
 

A Családi Iroda rendezvényein közreműködők tiszteletdíjai 
 
 
 
 
 
a) Gödöllő város területén 
 
 tiszteletdíj 
orgonazene, szavalat, hangszerszóló, 
szólóének, technikus 

3 400,-Ft 

szertartásvezető házassági évfordulók 
alkalmával 

4 400,-Ft 

szónok 5 200,-Ft 
szertartásrendező, kisegítő 3 200,-Ft 
egyéb megállapodás szerint 
 
 

b) vidéki rendezvényeken 
 
 tiszteletdíj 
orgonazene, szavalat, hangszerszóló, 
szólóének, technikus 

4 000,-Ft 

szónok 5 800,-Ft 
 
 
c) kastélyban rendezett szertartásokon 
 
 tiszteletdíj 
orgonazene, szavalat, hangszerszóló, ének  6 000,-Ft 
szertartásrendező 6 000,-Ft 
szertartásvezető házassági évfordulók 
alkalmával 

6 000,-Ft 

gépzenét szolgáltató technikus 6 000,-Ft 
 
 
 
 

                                                           
3 Módosította: 3/2011.(II.4.) önk.rendelet. Hatályos: 2011.február 14-étől. 


