
Gödöllő Város Képviselő-testületének 

19/2011. (IX.15.) számú önkormányzati rendelete 

 

és az ezt módosító 4/2012.(II.8.) sz. 14/2013.(IV.22.) önkormányzati rendeletekkel  

egységes szerkezetbe foglalt szövege 

a családi és egyéb események megrendezésének térítési díjairól,  

valamint az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjáról  

 

 

Gödöllő Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § 

(1) bekezdésében, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 

szóló 1982. évi 17. tvr. 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

 

(1) 1
A rendelet személyi hatálya kiterjed azon személyekre, akik Gödöllői Polgármesteri 

Hivatal Közigazgatási és Szociális Irodája útján családi és egyéb események 

megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat kívánnak igénybe venni, valamint akik 

Gödöllői Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezetőjénél jelentik be a házasság 

megkötésére és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (továbbiakban: anyakönyvi 

esemény) irányuló szándékukat.  

 

(2) A rendelet mellékleteiben meghatározott díjakat évente felül kell vizsgálni. A díjakra 

az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) külön kell megfizetni.  

 

Családi és egyéb események megrendezésének térítési díjai  

2. § 

 

(1) 2
Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő város közigazgatási területén a családi és 

egyéb események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat a Polgármesteri 

Hivatal Közigazgatási és Szociális Irodája (továbbiakban: Közigazgatási és Szociális 

Iroda) útján térítési díj ellenében és térítésmentesen biztosítja. 

 

(2) 3
Gödöllő város közigazgatási területén kívül a Közigazgatási és Szociális 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. mellékletében 

meghatározott szolgáltatási díjtételeket kell megfizetni.   

 

3.§. 
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(1) Gödöllő város közigazgatási területén díjmentesek az alábbi szolgáltatások:  

a) házasságkötés esetén az ünnepség céljára megfelelően berendezett hivatali 

helyiség (továbbiakban: helyiség) ünnepi beszéd és gépzene, 

b) névadás esetén a hivatali 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) 4
A díjat polgári gyászszertartás esetén a megrendelés napján munkaidőben, esküvő, 

névadó és egyéb rendezvény esetén pedig legkésőbb a rendezvényt megelőző napon 

munkaidőben a Közigazgatási és Szociális Irodán kell befizetni.   

 

 

4.§. 

 

(1) 5
A Közigazgatási és Szociális Iroda rendezvényein közreműködők (továbbiakban: 

közreműködők) tiszteletdíjait a 2. melléklet tartalmazza. A közreműködőknek 

fizethető tiszteletdíjak összegét a közreműködők teljesítményével arányosan kell 

megállapítani. 

 

(2) 6
A közreműködői tiszteletdíjak mértékéről a Közigazgatási és Szociális Iroda vezetője 

jogosult egyedi megállapodásokat kötni és a tiszteletdíjak kifizetéséről a rendezvény 

után intézkedni. 

 

Házasságkötés, bejelentett élettársi kapcsolat létesítése,  

engedélyezése, díja és díjazása 

5.§ 

 

(1) 7
Az anyakönyvi események lebonyolítását a Gödöllői Polgármesteri Hivatal hivatali 

helyiségében a földszinti nagytermében, vagy külső helyszínen biztosítja. 

Amennyiben a Polgármesteri Hivatal nagyterme műszaki vagy egyéb okok miatt nem 

alkalmas a rendezvény lebonyolítására, az önkormányzat gondoskodik a rendezvény 

egyéb helyszínen történő térítésmentes megtartásáról.  

 

(2) 8
Az anyakönyvvezető térítésmentesen működik közre a hivatali helyiségben tartandó 

anyakönyvi eseményen Gödöllő Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott hivatali munkaidőn belül pénteken 10-14 óra között. 

Az anyakönyvi esemény különösen indokolt esetben (egészségi állapot,külföldi 

munkavállalás)hivatali munkaidőn kívüli időpontban is megtartható. 

 

(3) Az anyakönyvvezető térítésmentesen működik közre, ha a házasulók valamelyikének 

állapota közeli halállal fenyeget és ez indokolja a hivatali munkaidőn, valamint a 

hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt.  
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(4) 9
Kérelemre hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi esemény pénteki napokon 14 és 19 

óra között, szombati napokon 10 és 19 óra között tartható. Hivatali munkaidőn kívül 

és hivatali helyiségen kívül megrendezésre kerülő anyakönyvi esemény 10 és 11 óra, 

valamint 16 és 19 óra közötti időpontokban engedélyezhető, ettől kivételesen el lehet 

térni. A kérelem elbírálásánál figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségben előjegyzett 

anyakönyvi eseményekre, mivel azok lebonyolítását a külső helyszínes események 

nem veszélyeztethetik 

 

(5) 10
Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben és hivatali helyiségen kívül tartandó 

anyakönyvi esemény esetén a bejelentők kötelesek a többletszolgáltatás 

ellentételezéseként a rendelet 3. mellékletében meghatározott díjat megfizetni. A díjat 

legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző napon munkaidőben a Közigazgatási és 

Szociális Irodán kell befizetni. 

    

(6) 11
A hivatali helyiségen kívüli rendezvény akkor engedélyezhető, amennyiben az 

esemény helyszíne megfelelően biztonságos és méltóságteljes és biztosítottak a tárgyi 

és technikai feltételek. Külső helyszín megtartásának feltétele, hogy az anyakönyvi 

esemény időpontját a megrendelő előzetesen egyeztesse az anyakönyvezetővel, 

melyről az anyakönyvezető írásban igazolást ad ki. A külső helyszínen történő 

rendezvény iránti kérelmet az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg írásban 

kell benyújtani az eljáró anyakönyvvezetőnél. A kérelem elbírálásáról a jegyző 

határozatban dönt.     

 

(7) 12
Nem felel meg hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi esemény céljára az a 

hely, ahol  

a.)veszélybe kerülhet a jelenlévők élete, egészsége, testi épsége, anyakönyv épsége, 

b.) az anyakönyvi esemény megrendezésére szolgáló épületben nem áll rendelkezésre 

legalább két kijárat a szabadba történő távozásra,  

c.) az anyakönyvi esemény megrendezése nem különíthető el az ingatlan más 

használati módjaitól, 

d.) az időjárás zavaró hatásai nem küszöbölhetők ki, 

e.) a helyiség nagysága vagy akusztikája miatt a házasságkötés hangosítás nélkül nem 

tartható meg, és az ehhez szükséges technikai feltételek nem adottak, 

f.) bármely más okból nem biztosítható a házasságkötés méltósága, nyilvánossága. 

 

(8)
13

 A rendelet 5.§. (3) bekezdésében foglalt esetben az anyakönyvi esemény a kizáró 

feltételek mellett is megtartható hivatali helyiségen kívüli helyen. 

 

(9)
14

 Amennyiben az anyakönyvi esemény szabadtéri helyszínen történik, a megfelelő 

esőhelyszín biztosításáról és megjelöléséről a megrendelőnek kell gondoskodni, 

amely az engedély megadásának feltétele. A kérelmet az anyakönyvi esemény 

bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani az eljáró anyakönyvvezetőnél. A 

kérelem elbírálásáról a jegyző határozatban dönt.  
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(10)
15

 A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen közreműködő 

anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 

meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett a rendelet mellékletében 

meghatározott díjazás illeti meg. 

 

Záró rendelkezések 

6.§. 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

(2) Hatályát veszti a családi és egyéb események megrendezésének térítési díjairól szóló 

6/2004. (II.26.) számú, a 12/2005. (I.31.) számú, 6/2006. (II. 6.) számú, 5/2007. (II.2.) 

számú, 2/2008. (II. 1.) számú, 3/2009. (II.6.) számú, 15/2009. (VI. 26.) számú, 9/2010. 

(II. 8. ) számú és 3/2011.(II.4.) számú önkormányzati rendeletekkel módosított 

7/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet e rendelet hatályba lépésével 

egyidejűleg. 

 

Gödöllő, 2011. szeptember 15. 

 

 

 

      

                  Dr. Gémesi György  sk.            Dr. Nánási Éva sk. 

polgármester               címzetes főjegyző 
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1. melléklet a 19/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelethez 
 

I.Szolgáltatási díjtételek 
 

a) Gödöllő város területén 

 

 egységár 

esküvők rendezési díja  6 000,- Ft + ÁFA 

házassági évfordulók, névadó ünnepségek rendezési díja  11 000,- Ft + ÁFA 

orgonazene, szavalat, hangszerszóló, szólóének,  

gépzene bejátszás hozott anyagból 

 5 000,- Ft + ÁFA 

verses énekes műsor (2 fő közreműködésével)  10 000,- Ft + ÁFA 

hangosítás rendezvényen  4 000,- Ft + ÁFA 

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

pezsgő szervírozása 10 főként          1 000,- Ft + ÁFA 

virág, pezsgő beszerzési ár +ÁFA  

 

b) szolgáltatások vidéken 

 

 egységár 

orgonazene, szavalat, hangszerszóló, szólóének  5 000- Ft + ÁFA 

verses, énekes műsor (2 fő közreműködésével)  10 000,- Ft + ÁFA 

polgári gyászszertartás (szónok, gépzene)  10 000,- Ft + ÁFA 

 

c) szolgáltatások a hivatalon kívül rendezett szertartásokon 

 

 egységár 

külső helyszíneken rendezési és kiszállási díj  14 000,- Ft + ÁFA 

orgonazene, szavalat, hangszerszóló, szólóének, 

gépzene bejátszás hozott anyagból, 

szertartásvezető, narrátor, műsorvezető 

 

 7 000,- Ft + ÁFA 

verses, énekes műsor (2 fő közreműködésével)  14 000,- Ft + ÁFA 

kamarakórus, kamarazenekar                7 000,- Ft/fő + ÁFA 

beszerzés, szervírozás, szolgáltatásszervezés    800,- Ft + ÁFA 

virág, pezsgő beszerzési ár + ÁFA 

 

d) egyéb szolgáltatások szervezése 

 

narrátor, műsorvezető megállapodás szerint, + ÁFA 
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17
2. melléklet a 19/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

 

II.Közreműködők tiszteletdíjai 
 

 

 

 

 

a) Gödöllő város területén 

 

 tiszteletdíj 

orgonazene, szavalat, hangszerszóló, szólóének, technikus 4 000,- Ft 

szertartásvezető házassági évfordulók, névadó 

ünnepségek alkalmával 

7 000,- Ft 

szónok 6 000,- Ft 

szertartásrendező, kisegítő 4 000,- Ft 

egyéb megállapodás szerint 

 

 

b) vidéki rendezvényeken 

 

 tiszteletdíj 

orgonazene, szavalat, hangszerszóló, szólóének, technikus

  

5 000,- Ft 

szónok 6 500,- Ft 

 

 

 

c) külső helyszínen rendezett szertartásokon 

 

 tiszteletdíj 

orgonazene, szavalat, hangszerszóló, ének  6 600,- Ft 

szertartásrendező 6 600,- Ft 

szertartásvezető házassági évfordulók alkalmával 6 600,- Ft 

gépzenét szolgáltató technikus 6 600,- Ft 
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3. melléklet a 19/2011. (IX.15.) számú önkormányzati rendelethez
18

 

 

 

a) anyakönyvi többletszolgáltatás díja 

 

 Egységár ÁFA mentes 

hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben tartandó 

anyakönyvi esemény esetében 

 

  9. 000,- Ft 

hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül 

tartandó anyakönyvi esemény esetében 

 

  15. 000,- Ft 

 

 

b) anyakönyvvezetői többletmunka díjazása 

 

 tiszteletdíj 

hivatali munkaidőn kívül  

és hivatali helyiségben eseményenként  

 

 

8. 000,- Ft 

hivatali munkaidőn kívül   

és hivatali helyiségen kívül eseményenként 

 

14. 000,- Ft 
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