
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól szóló 10/2012. (II.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, illetve az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 

névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet. 42/A. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi 

kapcsolatok szolgáltatási díjairól szóló 10/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet 2. számú 

melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

 

2.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

Kiskunhalas, 2012. szeptember 27. 
 

 

 

 

 

                    Gyovai István                                         Dr. Ferenczi Mária  

                            Polgármester                                                                         Jegyző  

 

 

 

Záradék:  

 

A rendelet 2012. szeptember 28-án kihirdetésre került. 

 

 

 

 

 

Dr. Ferenczi Mária                                                        

        Jegyző 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet a 29./2012. (IX.28.) számú önkormányzati rendelethez    

 „2. sz. melléklet a 10/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Szolgáltatások  Díj: 

SZJ: 93.05.10.9.  

 

  I. Külső helyszínen történő házasságkötés esetén     

 Szervezési díj: 8000,- +ÁFA 

 Pezsgős koccintás: 5 fő 1000,- +ÁFA 

 Átvezető zene: (gyülekező, háttérzene): 500,- +ÁFA 

 Nászinduló: (bevonuló zene, gépzene) 500,- +ÁFA 

 Versmondás (versenként) : 1500,- +ÁFA 

 Gitár + 1 ének : 3.500,- +ÁFA 

 Gitár + 2 ének: 4.500,- +ÁFA 

 Gitár + 3 ének: 5.500.- +ÁFA 

 Komplex zenei összeállítás ( 2 vers + 3 ének + gitár) : 8.000,- +ÁFA 

 Gyűrűstálca (nevekkel, dátummal gravírozva) 3.000,- +ÁFA 

 Gyertyák: 2.000,- +ÁFA 

 Sziromszórás: (hozott szirom): 500,- +ÁFA 

 Szerelemlakat: 2000,- +ÁFA 

 Galambröptetés: 2000,- +ÁFA 

 Hangosítás( technika, zenei kollekció, személyzet, szállítás) 10.000,- +ÁFA 

 

 II. A hivatali helyiségben történő házasságkötés esetén— kivéve az állampolgársági esküt — 

 

a) Szervezési díj: 8000,- +ÁFA 

b) Pezsgős koccintás: 5 fő 1000,- +ÁFA 

c) Átvezető zene: (gyülekező, háttérzene): 500,- +ÁFA 

d) Nászinduló: (bevonuló zene, gépzene) 500,- +ÁFA 

e) Versmondás (versenként) : 1500,- +ÁFA 

f) Gitár + 1 ének : 3-500,- +ÁFA 

g) Gitár + 2 ének: 4.500,- +ÁFA 

h) Gitár + 3 ének: 5.500.- +ÁFA 

i) Komplex zenei összeállítás ( 2 vers + 3 ének + gitár) : 8.000,- +ÁFA 

j) Gyűrűstálca (nevekkel, dátummal gravírozva) 3.000,- +ÁFA 

k) Gyertyák: 2.000,- +ÁFA 

l) Sziromszórás: (hozott szirom): 500,- +ÁFA 

m) Szerelemlakat: 2000,- +ÁFA 

n) Galambröptetés: 2000,- +ÁFA 

 

A szolgáltatás díját annak a szolgáltatónak kell megfizetni, amelytől a szolgáltatás megrendelésre 

került. A szolgáltatás nyújtására a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési 

Nonprofit Kft., valamint Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala jogosult   

        

 

A szolgáltatási díjakat bruttó árként is meg kell jeleníteni.” 

 

           

 
 


