
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2022. június 30-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
163/2022. Kth. 
Együttműködési megállapodás megkötése a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató 
Kft.-vel házasságkötés alkalmával egyéb szolgáltatások biztosítására 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kiskunhalas Város 
Önkormányzata a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft-vel házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés során a nem kötelezően igénybe veendő szolgálatások 
nyújtására Együttműködési Megállapodást kössön és jóváhagyja a Megállapodást a 
melléklet szerinti tartalommal. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
mellékelt megállapodás és annak esetleges módosításainak aláírására. 

 
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Molosné Szili Anett titkársági ügyintéző általa: 
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

K. m. f. 
 

 
Fülöp Róbert s.k.     Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

 

Harkai Péter s.k.      Hunyadi Péter s.k.  

 

Kivonat hiteléül: 2022. június 30. 

  



 

 

 

 

Melléklet: 

Iktatószám:  
Ügyintéző:  

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Amely létrejött egyrészről  

 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Törzskönyvi szám: 724902  

Adószám: 15724904-2-03 

Statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03 

Képviseli: Fülöp Róbert polgármester 

a továbbiakban mint Önkormányzat, 

 

másrészről  

 

HALASI MÉDIA ÉS KULTÚRA NONPROFIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8. 

Cégjegyzék szám: 03-09-115853 

Adószám: 18350692-2-03 

Statisztikai számjel: 18350692-9001-572-03 

Képviseli: Nagy-Apáti Ivett ügyvezető 

a továbbiakban, mint Halasmédia, 

 

a szerződés további részében együttesen, mint felek között alulírott helyen és időben az alábbi 
feltétek szerint: 

 

1.A szerződés tárgya  

Az anyakönyvi igazgatásról szóló 2010. évi I. törvényben (a továbbiakban: At.) foglaltak szerint 



 

 

a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az önkormányzat rendeletben 
meghatározott többletszolgáltatásain túl a házasulók és bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők 
igényeihez igazodó, nem kötelezően igénybe veendő szolgálatásokat a Halasmédia a jelen 
szerződésben foglaltak szerint nyújtja. 
 
2. A szerződés tartalma 
 
2.1. A Halasmédia az alábbi helyszíneken nyújt szolgáltatást:  

 Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen 
kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért 
fizetendő díjak mértékéről szóló 45/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletében 
meghatározott hivatali helyiségben, azaz Kiskunhalas Közös Önkormányzati 
Hivatal Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti épület emeletén található 
Házasságkötő teremben, valamint  

 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által (At. 18.§ (3) és 32.§ (3) 
bekezdése alapján) engedélyezett hivatali helyiségen kívül. 

2.2. A Halasmédia különösen az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 

 Szervezés 
 Pezsgős koccintás 
 Háttérzene a szertartás különböző részein (gyülekezés, bevonulás, aláírás, 

gyűrűhúzás, gyertya-homoköntés, szülőköszöntés, pezsgő koccintás, gratuláció, 
kivonulás, gépzene)  

 Hangszeres élő zene  
 Gyűrűstálca (nevekkel, dátummal gravírozva) 
 Gyertyák 
 Szerelemlakat 
 Hangosítás (technika, zenei kollekció, személyzet, szállítás) 

A Halasmédia az általa elvégzendő szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai 
színvonalon, első osztályú minőségben végzi el. A Halasmédia nyilatkozik, hogy rendelkezik 
olyan szakmai tudású személyekkel, akik a szolgáltatást megfelelő színvonalon képesek ellátni. 

A Felek rögzítik, hogy az egyedi szolgáltató szerződéseket a Halasmédia köti meg a 
bejelentkező szolgáltatást igénybe vevő/igénylő felekkel. A szolgáltatásokért felszámított 
díjakat a Halasmédia határozza meg az aktuális piaci árak figyelembevételével, amelyet az 
Önkormányzat képviselője jóváhagy, továbbá ezen díjakról szóló tájékoztatót a Halasmédia a 
saját és az Önkormányzat honlapján is nyilvánosságra hozza. Ezen szolgáltatásból befolyó díjat 
a Halasmédia saját bevételét képezik. 

Az Önkormányzat a szolgáltatás teljesítéséről a Halasmédiától tájékozódik, továbbá jogosult a 
szolgáltatások ellátását ellenőrizni. 

A Halasmédia által megkötött egyedi szerződésekben foglaltakért vagy hibás teljesítés esetén 
az Önkormányzat nem vállal felelősséget. 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben rögzített szolgáltatások (együttműködési 
területek) előzetesen felvázolt lehetőségek, felek nem értelmezik azokat taxatív felsorolásként. 
A tervezett változásokról a Halasmédia előzetesen tájékoztatja az Önkormányzat képviselőjét, 
amelyhez a polgármester írásbeli jóváhagyása szükséges. 



 

 

3. Általános feltételek 

Felek kapcsolattartói: 

Az Önkormányzat részéről: a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetői 
Tel: 77/523-132 
E-mail: anyakonyv@kiskunhalas.hu 
 

A Halasmédia részéről: Németh Szilvia  

Tel: 06 77/422-350 
E-mail: halasmediakft@gmail.com 

A jelen megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik. A szerződést bármely fél indoklás 
nélkül harminc napos felmondási határidővel felmondhatja. Jelen szerződés felmondása a még 
folyamatban lévő egyedi szerződések sorsára nincs kihatással, azokat felek kötelesek teljesíteni.  

4. Záró rendelkezések 

A jelen szerződés annak aláírása napján lép hatályba. 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar hatályos jogszabályok, így a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződésből fakadó jogvitáikat békés 
úton nem tudják elrendezni, úgy hatáskörtől függően felek kikötik a Kiskunhalasi Járásbíróság, 
illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

Felek a szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírják. 

 

Kiskunhalas, 2022. július 01.  

 

 

…………………………………………. …………………………………………. 
Fülöp Róbert 
polgármester 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 
  
 

Nagy-Apáti Ivett 
ügyvezető  

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 
 

 
 
 
Jogi ellenjegyző: …………………………………….. 

Kollárné Dr. Lengyel Linda, jegyző 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 



 

 

1. melléklet 
Szolgáltatási díjak 

 
Polgári szertartások 

 
Névadó ünnepség 

 
Szolgáltatások: Árak* 
 
rendezési költség  15.000 Ft 
pezsgős koccintás - max 9 fő 3.000 Ft 
versmondás  5.000 Ft 
ajándék 5.000 Ft 
 

Esküvő 
 
Szolgáltatások Árak 
 
szervezési díj 20.000 Ft 
(szervezés és lebonyolítás - 2 fő) 
 
Háttérzene a szertartás különböző részein 5.000 Ft 
(gyülekezés, bevonulás, aláírás, gyűrűhúzás, gyertya-homoköntés, szülőköszöntés, 
pezsgő koccintás, gratuláció, kivonulás, gépzene)  
 
pezsgős koccintás- max 9 fő 3.000 Ft 
 
versmondás 5.000 Ft 
 
hangszeres élőzene 20.000 Ft 
 
gravírozott gyűrűstálca 6.000 Ft 
(nevekkel, dátummal gravírozva)  
 
Jin-jang gyertyák 3.500 Ft 
dekorált gyertya szett 7.000 Ft 
(2+1 darabos) 5.500 Ft 
 
szerelemlakat 10.000 Ft 
(nevekkel, dátummal gravírozva) 
Közösségek Háza nagyterem hangosítással 20.000 Ft 
hangosítás külső helyszínen 15.000 Ft 
(technika, személyzet, szállítás) 
 
 


