
Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012. ( VII. 05.) önkormányzati  rendelete

az anyakönyvi eljárás egyes szabályairól, díjairól

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 15/A.§. (6)-(7) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés  engedélyezésének szabályai

1.§
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését az 1. melléklet szerinti

nyomtatványon kell kérni az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor.
(2) A kérelemről a körjegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt.
(3) Az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazására a 4.§ (1)

bekezdésében meghatározott díj nyújt fedezetet.
(4) Az ügyfél az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés helyszínére

való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról a díj
megfizetésével gondoskodik.

2.§
(1) Hivatali munkaidőn kívüli a házasságkötés  ha az pénteken 13.30 óra és hétfőn 7.00 óra

közötti időpontban történik.
(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés  engedélyezését a 2. melléklet szerinti

nyomtatványon kell kérni az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor.

3.§
(1) A 4.§-ban meghatározott díjat az önkormányzat hivatala házipénztárába kell megfizetni az

1.§ és a 2.§ szerinti kérelem benyújtásáig.
(2) Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az ügyfél a kérelem elutasításáról szóló jogerős

döntés kézhezvételét követő naptól kérheti a díj visszafizetését az önkormányzat
hivatalában.

2. A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére
fizetendő díj mértéke

4.§
(1) Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás

ellentételezéseként bruttó 30.000,- forint mértékű díjat kell fizetni.
(2) Házasság munkaidőn kívül történő kötése esetén  a többletszolgáltatás ellentételezéseként

bruttó 15.000,- forint mértékű díjat kell fizetni.
(3) Amennyiben a házasulandók legalább egyik tagja  mályinkai  lakos, az (1) és  (2)

bekezdésben meghatározott  díj megfizetése  alól mentesül.



5.§
A közreműködő anyakönyvvezetőt, amennyiben díj fizetését kéri bruttó 8.000 forint mértékű
díj illeti meg.

3. Záró rendelkezések
6.§

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Mihály Ferenc sk. Turócziné Fazekas Magdolna sk.
Polgármester                                                                                    Körjegyző

Záradék
A rendelet 2012. év július   5. napján kihirdetésre került.

Turócziné Fazekas Magdolna sk.
Körjegyző



1. melléklet

Dédestapolcsány-Mályinka Községek Körjegyzője
3645. Mályinka, Rákóczi u. 5.

Kérelem
hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés  engedélyezéséhez.

Alulírottak

Név:.........................................................................................................................................
Szül. hely, idő: …....................................................................................................................
Lakcím: …...............................................................................................................................

Név:.........................................................................................................................................
Szül. hely, idő: …....................................................................................................................
Lakcím: …...............................................................................................................................

kérelemmel fordulunk Önhöz, hogy ….......év …...................................hónap............ napján
tartandó esküvőnk  hivatali helyiségen kívül történő lebonyolítását engedélyezni szíveskedjen.

A házasságkötés helyszíne: ………………………………………………..

□ A kérelem benyújtásával egyidejűleg  a rendeletben meghatározott  30.000,-Ft  díjat  megfizetjük.
□ A  házasulók  legalább  egyik tagja  mályinkai  lakos, ezért a díjfizetés  alól  mentesülnek.

Kérelmünk engedélyezése esetén fellebbezési jogunkról lemondunk.

Kelt.: …......................................................

…......................................................                       …........................................................
menyasszony                                                                         vőlegény

Az engedély  megadását     javaslom  /  nem javaslom

………………………………..
közreműködő  anyakönyvvezető



2. melléklet

Dédestapolcsány-Mályinka  Községek Körjegyzője
3645. Mályinka  Rákóczi u. 5.

Kérelem
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés  engedélyezéséhez.

Alulírottak:

Név:.........................................................................................................................................
Szül. hely, idő: …....................................................................................................................
Lakcím: …...............................................................................................................................

Név:.........................................................................................................................................
Szül. hely, idő: …....................................................................................................................
Lakcím: …...............................................................................................................................

kérjük a házasságkötés  hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezését

..…............ év  ….............................hónap  …....nap  …..... óra  időpontra.

□ A kérelem benyújtásával egyidejűleg  a rendeletben meghatározott 15.000,-Ft  díjat  megfizetjük.
□ A  házasulók  legalább  egyik tagja  mályinkai  lakos, ezért a díjfizetés  alól  mentesülnek.

Kérelmünk engedélyezése esetén fellebbezési jogunkról lemondunk.

Kelt.: ………………………………….

…............................................................. …........................................................
menyasszony vőlegény


