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Sorszám: IV/   Tárgy:  Rendezvényszervezés a Polgármesteri 
Hivatalban Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Dr. Csarnai Judit osztályvezetı 
Hatósági Osztály 

Egyszerő szótöbbség 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság 
 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. augusztus 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 Békés Város Képviselı-testülete minden évben megállapítja a Polgármesteri Hivatalban 
alkalmazandó házasságkötések, névadók térítési díjait. 

 Az 1982. évi 17. törvény erejő rendelet, valamint a 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az 
anyakönyvekrıl, házasságkötési eljárásról, és a névviselésrıl meghatározza az anyakönyvvezetık 
feladatkörét. Ez alapján: települési önkormányzat anyakönyvvezetıje (a továbbiakban: 
anyakönyvvezetı) vezeti a születési, a házassági és a halotti anyakönyvet, közremőködik a 
házasságkötésnél; intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggı ügyeket; közremőködik - igény 
szerint - a családi események társadalmi megünneplésében. Békés Város Önkormányzatának 
kötelezettsége ezen kívül megfelelı helyiség biztosítása. 

  Békés Város Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezetıi jelenleg a jogszabályi 
kötelezettségeiken túl a családi események lebonyolítását is végzik, ennek alapján a különbözı 
eszközbeszerzéseket, zeneválasztást és egyéb, a házasulandók egyre bıvülı igényei szerinti 
szolgáltatásokat is İk szervezik. Ez a feladat az anyakönyvezetık számára megterhelı, mivel 
munkaidıben és munkaidın kívül is sok idıt vesz igénybe áprilistól egészen októberig. Emellett 
költségvetési szempontból is gazdaságtalan továbbra is a Polgármesteri Hivatal munkatársainak 
végezniük ezt a feladatot, mivel bevételt csak minimális mértékben eredményez, másrészt a díjak 
nem foglalják magukban a takarítás, a víz, az áram, a gáz valamint az igazgatási szolgáltatási díj 
összegét. 

 A fenti okok miatt célszerő lenne a rendezvényszervezési feladatokat külsı vállalkozóra 
bízni, akit a házasulandók, vagy a névadók kérelmezıi biztosítanának maguknak. Ennek 
megfelelıen Békés Város Jegyzıje a külsı vállalkozókkal a helyiséghasználatra és az ehhez 
tartózó egyéb szolgáltatásra egyedi megállapodásokat kötne, amennyiben a családi esemény nem 
külsı helyszínen rendeznék meg. Ennek következtében a rendezvényszervezık állapítanák meg, 
hogy az egyes szolgáltatásokért milyen díjat számolnak fel. 
 
Kérem a határozati javaslat elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. január 1. napjával hatályon kívül 
helyezi a 400/2007. (XII. 20.) határozatát. 
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Határid ı:  értelem szerint 

Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. augusztus 15. 

 

 Izsó Gábor 
.....................................  Polgármester 
 

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


