
1. függelék a  …./…. (.. . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez

M e g á l l a p o d á s
hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő

anyakönyvvezető által nyújtott  többletszolgáltatás ellentételezésére

1.) mely létrejött egyrészről Csanytelek Község Anyakönyvvezetője, mint Csanytelek Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalával közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő a település
jegyzője megbízásából (továbbiakban: anyakönyvvezető) mint az alábbi házasuló felek hivatali
helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésében közreműködő, másrészről

……………………………………………              …………………………………………………
                  házasuló fél neve:                                                               házasuló fél neve:

……………………………………………              …………………………………………………
                  házasuló fél lakcíme                                                            házasuló fél lakcíme

mint az anyakönyvvezetőnél házassági szándékot bejelentő házasuló felek által

201 .. év  ………………………. hónap ……. napján ……..órakor

……………………………………………….     (külső helyszín meghatározása)
                tartandó ünnepélyes keretek között tartandó házasságkötési szertartáson

résztvevők (továbbiakban: házasuló felek) között az alábbi feltételek szerint.

2.) A házasuló felek megrendelik, az anyakönyvezető pedig elfogadja a házasságkötési szertartás
többletszolgáltatásaként a házasuló felek alábbi igényét:

Többletszolgáltatás megnevezése:

a)  Zeneszolgáltatás (számítógép, lejátszó, magnó használata, pótlása, CD/hangszalag
vásárlása, szerzői jogdíjak)

b) Ünnepi szertartás szervezési költségei (pl.: mobiltelefon használata)
c) Ünnepi gyertya beszerzése, gyertyatartó biztosítása
d) Egyéb kellékek, biztosítása (gyűrűt tartó tálca, díszpárna)
e) Anyakönyvvezetői asztal biztosítása (virágdísz, anyakönyv, kivonat, bélyegző,

okmányok elhelyezésére)
f) Pezsgő hűtése, felszolgálása (pezsgős poharak, tálcák beszerzése biztosítása, pótlása,

hűtőszekrény biztosítása)
g) Anyakönyvi kivonatra díszborító lap biztosítása
h) Szülők köszöntése (házasuló felek által hozott virágokhoz díszváza biztosítása)
i) Egyéb szolgáltatási díj (szőnyeg szállítása, szőnyeg takarítása, stb.)

Megrendelt többletszolgáltatás összesen:                                    10.000.-forint (azaz: tízezer forint),
- amely az általános forgalmi adót is tartalmazza - melyet anyakönyvvezetői közreműködési díj
címén a mai napon a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala pénztárába házasuló
felek hiánytalanul befizettek.



3.) Megállapodó felek rögzítik, hogy az anyakönyvvezető házasságkötési eljárásban
többletszolgáltatásként való közreműködése ellentételezéseként a házasuló felek által kifizetett díj
összegére és az eljárási szabályokra a hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés esetén fizetendő és a házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt
megillető díjakról szóló 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók,
melyet megállapodó felek tudomásul vesznek.

C s a n y t e l e k, 201… év  …………………………………. hónap …. nap.

___________________________________             _______________________________________
     házasuló fél (mint megrendelő) aláírása                             házasuló fél  (mint megrendelő) aláírása

_____________________________________
anyakönyvvezető aláírása

Megrendelést átvettem: 201.. év  ……………………………hónap ……. nap.

      _____________________________________
anyakönyvvezető aláírása


