
1. melléklet az  5/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez 

Az önkormányzat által biztosított egyéb szolgáltatásokért fizetendő díjak 

  nettó egységár 

Névadó díja hivatali munkaidőn túl: 5.000,- Ft 

Dekoráció (szőnyeg, virág) 4.000,- Ft 

Pezsgő biztosítása (9 főre) 2.000,- Ft 

Dekorációs gyertyagyújtás 1.500,- Ft 

Zenei aláfestés (gépi zene) 1.800,- Ft 

 

Közreműködők tiszteletdíjai eseményenként 

 

  tiszteletdíj (nettó) 

Pezsgő felszolgálás    700,- Ft 

Szolgáltatást lebonyolító szertartássegéd  1.500,- Ft 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet az  5/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez 

 

Házasságkötés létesítése esetén fizetendő többletszolgáltatási díjak: 

 

1.) Hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül:  

a) a hivatal épületén kívül     nettó  10.000,- Ft 

melyből az anyakönyvvezetőt megillető díjazás:  nettó  10.000,- Ft 

b) a hivatal épületében       nettó  10.000,- Ft 

melyből az anyakönyvvezetőt megillető díjazás:  nettó  10.000,- Ft 

 

2.) Hivatali helyiségen kívül (hivatali munkaidőben):  

a hivatal épületén kívül      nettó 10.000,- Ft 

 

3.) Hivatali munkaidőn kívül (hivatali helyiségben):    nettó 10.000,- Ft 

melyből az anyakönyvvezetőt megillető díjazás:  nettó 10.000,- Ft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. melléklet az  5/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez 

 

Biz.sz: ……………………… 

ADATLAP 

házasságkötéshez 

 

Házasságkötés ideje: _________________________________________________________ 

    helye: _________________________________________________________ 

Házasulandók:  

   vőlegény neve: __________________________________________________ 

   menyasszony neve: ______________________________________________ 

SZOLGÁLTATÁSOK: 

Hivatali munkaidőn kívül (hivatali helyiségben): 

Tárgyalóterem használati díja: __________________________________________________ 

Tárgyalóterem dekoráció (szőnyeg, virág): ________________________________________ 

Díszterem használati díja: __________________________________________________ 

Díszterem dekoráció (szőnyeg, virág): ________________________________________ 

Pezsgős koccintás: ____________________________________________________________ 

Gyertyagyújtás: ______________________________________________________________ 

Zenei aláfestés (gépi zene): _____________________________________________________ 

Hivatali munkaidőn kívül  és hivatali helyiségen kívül: ____________________________ 

     Összesen: _____________________________________ 

+ 27 % ÁFA: __________________________________ 

Fizetendő: összeg: ______________________________ 

Felgyő, ……….. év……………………….hónap ………nap 

Alulírott megrendelő tudomásul veszem, hogy az ÁFÁ-val terhelt összeget legkésőbb a 

házasságkötést megelőző 15. napon befizetem a hivatal pénztárában. 

……………………………………    ………………….…………..… 

          megrendelő         anyakönyvvezető 



 

4. melléklet az  5/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez 

 

 

ADATLAP 

házassági évfordulóhoz 

 

Házassági évforduló ideje: ____________________________________________________ 

    helye: _________________________________________________________ 

        férj neve: ______________________________________________________ 

    feleség neve: ___________________________________________________ 

SZOLGÁLTATÁSOK: 

Tárgyalóterem használati díja: __________________________________________________ 

Tárgyalóterem dekoráció (szőnyeg, virág): ________________________________________ 

Díszterem használati díja: __________________________________________________ 

Díszterem dekoráció (szőnyeg, virág): ________________________________________ 

Pezsgős koccintás: ____________________________________________________________ 

Gyertyagyújtás: ______________________________________________________________ 

Zenei aláfestés (gépi zene): _____________________________________________________ 

     Összesen: _____________________________________ 

+ 27 % ÁFA: __________________________________ 

Fizetendő: összeg: ______________________________ 

Felgyő, ……….. év……………………….hónap ………nap 

Alulírott megrendelő tudomásul veszem, hogy az ÁFÁ-val terhelt összeget legkésőbb a 

házasságkötést megelőző 15. napon befizetem a hivatal pénztárában. 

 

……………………………………    ………………….…………..… 

          megrendelő         anyakönyvvezető 

 



5. melléklet az  5/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez 

Biz.sz: ……………………… 

ADATLAP 
névadóra 

Névadó ideje: _______________________________________________________________ 

Gyermek neve: ______________________________________________________________ 

Szül. helye: ________________________________   ideje: __________________________ 

Lakóhelye: _________________________________________________________________ 

Apja neve: __________________________________________________________________ 

Szül. helye és ideje: _______________________________________________________ 

Lakcíme: _______________________________________________________________ 

Anyja neve: _________________________________________________________________ 

Szül. helye és ideje: _______________________________________________________ 

Lakcíme: _______________________________________________________________ 

Névadó apa neve: ____________________________________________________________ 

Szül. helye és ideje: _______________________________________________________ 

Lakcíme: _______________________________________________________________ 

Névadó anya neve: ___________________________________________________________ 

Szül. helye és ideje: _______________________________________________________ 

Lakcíme: _______________________________________________________________ 

SZOLGÁLTATÁSOK: 

Hivatali munkaidőn kívül (hivatali helyiségben): 

Tárgyalóterem használati díja: __________________________________________________ 

Tárgyalóterem dekoráció (szőnyeg, virág): ________________________________________ 

Díszterem használati díja: __________________________________________________ 

Díszterem dekoráció (szőnyeg, virág): ________________________________________ 

Pezsgős koccintás: ____________________________________________________________ 

Gyertyagyújtás: ______________________________________________________________ 

Zenei aláfestés (gépi zene): _____________________________________________________ 

Hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül:_____________________________ 

     Összesen: _____________________________________ 

+ 27 % ÁFA: __________________________________ 

Fizetendő: összeg: ______________________________ 

 

Felgyő, ……….. év……………………….hónap ………nap 

Alulírott megrendelő tudomásul veszem, hogy az ÁFÁ-val terhelt összeget legkésőbb a 

házasságkötést megelőző 15. napon befizetem a hivatal pénztárában. 

 

……………………………………    ………………….…………..… 

          megrendelő         anyakönyvvezető 


