A képviselő-testület 2010. december 20-i rendkívüli ülésén hozott döntések:
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól
szóló 21 /2010. (XII. 1) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város 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.§-ában kapott felhatalmazás alapján a házasságkötések, a
bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól a következőket rendeli
el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötések, a bejegyzett élettársi
kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 21 /2010. (XII. 1.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete
lép.
2.§
A Rendelet 6.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:
A szolgáltatási megállapodást jelen rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.
3.§
A Rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba és 2011. január 2-án hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2010. december 20.

Gyovai István
polgármester
Záradék:
A rendelet 2010. december 22-én kihirdetésre került.

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

Dr. Ferenczi Mária
jegyző
1. számú melléklet
Szolgáltatások
SZJ: 93.05.10.9.

Díj:

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 hétköznap — kivéve az állampolgársági esküt —
-

Hétfőtől –Csütörtökig 16 óra után
Pénteken 12 óra után, valamint
Hétvégén és munkaszüneti napokon megtartott családi eseményeknél

•
•
•
•
•
•

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

•

•
•
•
•
•
•
•

A díjak a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft bevételét
képezik.
A szolgáltatási díjakat bruttó árként is meg kell jeleníteni.

III. Az alábbi díjak akkor kerülnek felszámításra, ha az önkormányzat által biztosított
helyszínen Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében kerül
megrendezésre a szertartás.
1.) Terembérleti díj (Házasságkötő terem - Polgármesteri Hivatal )
a.) ha mindkét megrendelő fél kiskunhalasi lakos
b.) ha csak az egyik megrendelő fél kiskunhalasi lakos
c.) ha egyik megrendelő fél sem kiskunhalasi lakos

6.000,-Ft
9.000,- Ft
12.000,-Ft

2.) Terembérleti díj szőnyegezve ( Házasságkötő terem-Polgármesteri Hivatal):
a.) ha mindkét megrendelő fél kiskunhalasi lakos
b.) ha csak az egyik megrendelő fél kiskunhalasi lakos
c.) ha egyik megrendelő fél sem kiskunhalasi lakos
A terembérleti díjak a Polgármesteri Hivatal bevételét képezik.

7.500,-Ft
10.500,-Ft
13.500,-Ft

1. számú függelék
Kiskunhalas Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
6400 Kiskunhalas, Hősök tere.1.
Tel.: 06-77-523-100 Fax: 06-77-423-612
Szolgáltatási megállapodás

Amely létrejött egyrészt Kiskunhalas Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Hivatala, mint
szolgáltató, másrészről
Név:

_______________________

Lakcím: ________________________

Név: _________________________
Lakcím: _______________________

szám alatti lakos, mint megrendelő között a
201... év ________________ hó ________nap ________ órakor tartandó házasságkötésére,
bejegyzett élettársi kapcsolat ünnepélyes regisztrációjára, ill. egyéb családi események
ünneplésére.
A megrendelők az alábbi szolgáltatásokat kérik:
( a megfelelő összeg aláhúzandó)
SZJ: 93.05.10.9.
Terembérlet
Házasságkötő terem:
Szőnyeggel:

Díj:
6.000.- Ft

9.000.- Ft

12.000.- Ft

7500,-Ft

10.500,-Ft

13.500.- Ft

Összesen:

…………Ft

azaz ……………………………….Ft, mely tárgyi adómentességet élvez, így általános
forgalmi adót nem tartalmaz.

Kiskunhalas, 2010. …………
……………………….
Megrendelő

…………………….
Anyakönyvvezető

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27./2010. (XII.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról,
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
6/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény 44/A §. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. 138. § (1) bekezdés j) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (3)
bekezdésére – a következőket rendeli el:
1. §
A Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2000. (II. 29.) önkormányzati rendeletének 8. §-a az alábbi
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Kiskunhalas Város Önkormányzat által, illetve részvételével alapított közalapítványok (a
továbbiakban: közalapítvány) esetében az általuk ellátott közfeladatok folyamatos és hatékony
ellátása érdekében, a közalapítvány vagyonán belül az államháztartáson kívüli eredetű bevétel – így
különösen: juttatás, adomány – arányának két éven át 80 %-nál kisebb arányát a közalapítvány
megszüntetésének speciális okaként nem kell alkalmazni.”
2. §
Záró rendelkezések
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Kiskunhalas, 2010. december 20.

Gyovai István.
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

