
GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2009. február 5-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a családi és egyéb események megrendezésének térítési díjairól szóló
7/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva



Tisztelt Képviselő-testület !

A családi és egyéb események megrendezésének térítési díjairól szóló többször módosított
7/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza a rendezvények megtartásáért
fizetendő díjakat és a közreműködők tiszteletdíját. A rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében az
1. és 2. számú mellékletben meghatározott díjakat évente felül kell vizsgálni.

A rendeletben szereplő díjtételek és közreműködői tiszteletdíjak emelését és kialakítását a 1.§.
szerinti mértékben javaslom.

A Családi Iroda szolgáltatásai díjtételeinek változása
(összehasonlító táblázat)

a) Gödöllő város területén

2008. évi
bruttó árak

2009. évi
bruttó árak

esküvők rendezési díja 4 560,-Ft 4 920,-Ft
házassági évfordulók rendezési díja 9 120,-Ft 9 840,-Ft
orgonazene, szavalat, hangszerszóló, szólóének,
gépzene bejátszás hozott anyagból

3 360,-Ft 3 840,-Ft

verses énekes műsor (2 fő közreműködésével) 6 720,-Ft 7 680,-Ft
hangosítás rendezvényen 3 120,-Ft 3 600,-Ft
polgári gyászszertartás (szónok, gépzene) 5 400,-Ft 6 000,-Ft
szervezési díj (fényképész, meghívók, gépjármű,
pezsgő, virág stb. beszerzése) tételenként

210,-Ft 210,-Ft

pezsgő szervírozása 210,-Ft 210,-Ft
virág, pezsgő beszerzési ár + 20% ÁFA beszerzési ár + 20% ÁFA

b) szolgáltatások vidéken

2008. évi
bruttó árak

2009. évi
bruttó árak

orgonazene, szavalat, hangszerszóló, szólóének 3 840,-Ft 4 440,-Ft
verses, énekes műsor (2 fő közreműködésével) 7 680,-Ft 8 880,-Ft
polgári gyászszertartás (szónok, gépzene) 6 000,-Ft 6 600,-Ft

c) szolgáltatások a hivatalon kívül rendezett szertartásokon

2008. évi
bruttó árak

2009. évi
bruttó árak

kastélyban rendezési és kiszállási díj 17 400,-Ft 18 000,-Ft
egyéb helyszíneken rendezési és kiszállási díj 30 000,-Ft 30 000,-Ft
orgonazene, szavalat, hangszerszóló, szólóének,
gépzene bejátszás hozott anyagból

  6 840,-Ft   7 200,-Ft

verses, énekes műsor (2 fő közreműködésével)   6 840,-Ft/fő 14 400,- Ft
kamarakórus, kamarazenekar       6 000,-Ft/fő   7 200,-Ft/fő
beszerzés, szervírozás, szolgáltatásszervezés      960,-Ft 960,- Ft
pezsgő, virág beszerzési ár + 20% ÁFA Beszerzési ár + 20% ÁFA



egyéb szolgáltatások szervezése

2008. évi
bruttó árak

2009. évi
bruttó árak

narrátor, műsorvezető megállapodás szerint,
+ 20% ÁFA

megállapodás szerint,
+ 20% ÁFA

A Családi Iroda rendezvényein közreműködők tiszteletdíjainak változása

a) Gödöllő város területén

2008. évi tiszteletdíj
(bruttó)

2009. évi tiszteletdíj
(bruttó)

orgonazene, szavalat, hangszerszóló,
szólóének, technikus

2 600,-Ft 3 000,-Ft

szertartásvezető házassági évfordulók
alkalmával

3 600,-Ft 4 000,-Ft

szónok 4 300,-Ft 4 800,-Ft
szertartásrendező, kisegítő 2 400,-Ft 2 800,-Ft
egyéb megállapodás szerint megállapodás szerint

b) vidéki rendezvényeken

2008. évi tiszteletdíj
(bruttó)

2009. évi tiszteletdíj
(bruttó)

orgonazene, szavalat, hangszerszóló,
szólóének, technikus

3 000,-Ft 3 500,-Ft

szónok 4 500,-Ft 5 300,-Ft

c) hivatalon kívül rendezett szertartásokon

2008. évi tiszteletdíj
(bruttó)

2009. évi tiszteletdíj
(bruttó)

orgonazene, szavalat, hangszerszóló, ének 5 000,-Ft 5 500,-Ft
szertartásrendező 5 000,-Ft 5 500,-Ft
gépzenét szolgáltató technikus 5 000,-Ft 5 500,-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet vitassa meg.

Gödöllő, 2009. január “ 27  “

Dr. Nánási Éva
jegyző



…/2009. évi  (….) számú önkormányzati rendelet
a családi és egyéb események megrendezésének térítési díjairól szóló többször módosított

7/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.

2. §.  Ez a rendelet 2009. február 15-én lép hatályba.
Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Gödöllő, 2009. február “       “

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
polgármester jegyző



1. sz. melléklet

A Családi Iroda szolgáltatásainak díjtételei

a) Gödöllő város területén

nettó egységár 20% ÁFÁ-val
növelt egységár

esküvők rendezési díja 4 100,-Ft 4 920,-Ft
házassági évfordulók rendezési díja 8 200,-Ft 9 840,-Ft
orgonazene, szavalat, hangszerszóló, szólóének, gépzene
bejátszás hozott anyagból

3 200,-Ft 3 840,-Ft

verses énekes műsor (2 fő közreműködésével) 6 400,-Ft 7 680,-Ft
hangosítás rendezvényen 3 000,-Ft 3 600,-Ft
polgári gyászszertartás (szónok, gépzene) 5 000,-Ft 6 000,-Ft
szervezési díj (fényképész, meghívók, gépjármű, pezsgő,
virág stb. beszerzése) tételenként

   175,-Ft 210,-Ft

pezsgő szervírozása    175,-Ft 210,-Ft
virág, pezsgő beszerzési ár + 20% ÁFA

b) szolgáltatások vidéken

nettó egységár 20% ÁFÁ-val
növelt egységár

orgonazene, szavalat, hangszerszóló, szólóének 3 700,-Ft 4 440,-Ft
verses, énekes műsor (2 fő közreműködésével) 7 400,-Ft 8 880,-Ft
polgári gyászszertartás (szónok, gépzene) 5 500,-Ft 6 600,-Ft

c) szolgáltatások a hivatalon kívül rendezett szertartásokon

nettó egységár 20% ÁFÁ-val
növelt egységár

kastélyban rendezési és kiszállási díj 15 000,-Ft 18 000,-Ft
egyéb helyszíneken rendezési és kiszállási díj 25 000,-Ft 30 000,-Ft
orgonazene, szavalat, hangszerszóló, szólóének, gépzene
bejátszás hozott anyagból

  6 000,-Ft   7 200,-Ft

verses, énekes műsor (2 fő közreműködésével) 12 000,- Ft 14 400,- Ft
kamarakórus, kamarazenekar       6 000,-Ft/fő   7 200,-Ft/fő
beszerzés, szervírozás, szolgáltatásszervezés      800,-Ft      960,-Ft
pezsgő, virág beszerzési ár + 20% ÁFA

egyéb szolgáltatások szervezése

narrátor, műsorvezető megállapodás szerint, + 20% ÁFA



2. sz. melléklet

A Családi Iroda rendezvényein közreműködők tiszteletdíjai

a) Gödöllő város területén

tiszteletdíj (bruttó)
orgonazene, szavalat, hangszerszóló,
szólóének, technikus

3 000,-Ft

szertartásvezető házassági évfordulók
alkalmával

4 000,-Ft

szónok 4 800,-Ft
szertartásrendező, kisegítő 2 800,-Ft
egyéb megállapodás szerint

b) vidéki rendezvényeken

tiszteletdíj (bruttó)
orgonazene, szavalat, hangszerszóló,
szólóének, technikus

3 500,-Ft

szónok 5 300,-Ft

c) kastélyban rendezett szertartásokon

tiszteletdíj (bruttó)
orgonazene, szavalat, hangszerszóló, ének 5 500,-Ft
szertartásrendező 5 500,-Ft
gépzenét szolgáltató technikus 5 500,-Ft

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn
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