
Felsőpakony Község Önkormányzat
16/2004. (X.18.) rendelete

A családi események megrendezéséről, valamint az azzal összefüggő
Pénzügyi kérdésekről.

Felsőpakony  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja a házasságkötés és egyéb családi esemény megrendezésének ünnepélyesebbé tétele 
érdekében:

I. Családi események helye
1. §

Felsőpakony Községben házasságkötés valamint az egyéb családi események (továbbiakban: 
események)  megrendezésére  a  Klubkönyvtár  nagytermében  (továbbiakban:  házasságkötő 
terem) kerül sor (Felsőpakony, Rákóczi 41.) 

II. Családi események közreműködői
2. §

(1) A lebonyolításában  közreműködő  anyakönyvvezetőnek  rendelkeznie  kell  a  9/1995. 
(II.3.)  Kormány  rendeletben  meghatározott  képesítéssel  és  a  jegyző  által  adott 
megbízással.

(2) A  polgármester  az  anyakönyvezető  által  előkészített  névadási,  házasságkötési 
szertartás levezetésére (1) bekezdésben meghatározott képesítési feltételek hiányában 
is jogosult, az anyakönyvbe azonban bejegyzést nem tehet.

3. §

(1) A  2.  §-ban  meghatározott  személyek  kötelesek  a  rendezvényen  ünnepélyes, 
alkalomhoz  illő  öltözetben  megjelenni,  mértéktartóan,  a  közszolgálati 
alkalmazottakkal szemben támasztott elvárásnak megfelelő magatartást tanúsítani.

(2) Az  anyakönyvezető  alkalomhoz  illő  öltözékéről  a  Közszolgálati  Szabályzat  külön 
rendelkezik.

III. Családi események rendezése és díjazása
4.§

Az anyakönyvezető a 2.§. (2) bekezdésében meghatározott szertartást kérelmező igényeinek 
szem előtt tartásával, lehetőség szerint az általa meghatározott időpontra tűzi ki.

5. §

(1) A családi események bejelentésekor az anyakönyvvezető a megrendelő kérésére 1. sz. 
melléklet szerint megrendelő lapot tölt ki.

(2) A megrendelés alapján az anyakönyvezető felhívja a házasulandók figyelmét, hogy a 
megrendelt  szolgáltatásért  járó  összeget  átutalási  postautalványon  a  rendezvényt 



megelőzően 10 nappal kell befizetni, s ennek tényét a feladószelvénnyel kell igazolni 
az anyakönyvvezetőnek.

(3) A (2) bekezdésben foglalt  feladószelvény fénymásolatát az anyakönyvvezető az (1) 
bekezdés szerinti nyomtatvány mellett kezeli.

(4) A  megrendelő  kérelmére  a  Jegyző  külön  engedélyével  az  anyakönyvvezető  külső 
helyszínen is közreműködhet házasságkötésnél. Kizárólag olyan helyen bonyolítható 
le,  ahol  az  esemény méltósága,  tekintélye  nem csorbul,  illetve  az  adatok  védelme 
biztosított.

(5) Az  anyakönyvvezető  köteles  az  eseményenként  a  bevételről  és  a  közreműködők 
részvételéről nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

- az esemény megnevezését és időpontját,
- a bevétel forrását, bevétel összegét,
- a kimutatásban szerepeltetni kell a közreműködőket.

(6) A  Jegyző  anyakönyvvezető  által  összeállított  kimutatások  alapján  elkészített 
megbízási  szerződéseket  ellen  jegyzi,  majd  engedélyezi  annak  a  házipénztárból 
történő kifizetésre történő átadását.

6. §

(1) A családi  események  megrendezésével  kapcsolatos  –  megrendelő  által  fizetendő  – 
szolgáltatási díjak:

a.) a házasságkötő terem használata  5.000.- Ft
b.) zeneszolgáltatás hangszalagról, illetve CD-ről  2.000.- Ft
c.) abban az esetben, ha a hangszalagot vagy CD-t a megrendelő

hozza  a lejátszási díj  1.000.- Ft
d.) Pezsgős koccintás (9 főig)  1.600.- Ft
e.) 3 gyertyás köszöntő  1.000.- Ft
f.) emléklap  1.000.- Ft
g.) élő műsor: vers  2.000.- Ft
h.) élő zeneszolgáltatás  3.000.- Ft 
j.) külső helyszínen történő házasságkötés 35.000.- Ft
A megadott összegekre az ÁFA-t külön fel kell számolni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak az Önkormányzat bevételét képezi, melyből a 
zeneszolgáltatás után szerzői jogdíjat kell fizetni.

7.§

(1) Az események közreműködők díjazása:
a.) anyakönyvezető bruttó: 8.000.- Ft
b.) élő vers bruttó: 3.000.- Ft
c.) élő zene bruttó: 3.000.- Ft

(2)  Amennyiben  a  (1)  bekezdés  szerinti  közreműködők  egy  nap  több  családi  esemény 
lebonyolításában  vesznek  részt  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  összeg  150  %-ra 
jogosultak.
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Zárórendelkezések

8. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a családi és egyéb események 
társadalmi megrendezéséről, valamint az azzal összefüggő pénzügyi kérdésekről szóló 
2/1996. (II.13.) rendelet hatályát veszti.

(2) E rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik. 

Felsőpakony, 2004. szeptember …..

………………………………………. …………………………………………..
Matusekné Dimov Éva sk. Fitosné dr. Mózsik Gyöngyi sk.
        polgármester     jegyző

A rendelet kihirdetve: 2004. október 14-től október 18-ig
A rendelet kihirdetve: 2004. október 18.

………………………………………….
Fitosné dr. Mózsik Gyöngyi sk.

     jegyző
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