
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötéssel és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésével összefüggő egyes szabályokról 

Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. május 3. 



Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § 
(4) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2., 3. § tekintetében az 
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról es a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról es a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet 15/A. § (6), (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A hivatali helyiségen kívüli es a hivatali, munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése (továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) akkor engedélyezhető, ha a 
törvényerejű rendeletben meghatározott feltételek megléte mellett az anyakönyvi esemény 
megtartása nem akadályozza a korábban előjegyzésbe vett anyakönyvi események 
megtartását. 

2. § 

(1) A hivatali helyiségen kívüli es a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménnyel 
összefüggésben a többletszolgáltatás ellentételezéseként a rendelet 1. mellékletében 
meghatározott díjat kell megfizetni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesülnek az ügyfelek, ha a 
felek valamelyikének, vagy mindkettőjüknek közeli halálával fenyegető egészségi 
állapota indokolja a hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túli anyakönyvi 
esemény megtartását. 

3. § 

Amennyiben az anyakönyvi eseményre hivatali munkaidőn kívül kerül sor, az 
anyakönyvvezető a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért 
meghatározott szabadidő kiadását kérheti. 

4. § 

Ez a rendelet 2011. május 3-án lép hatályba. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester mb. körjegyző 
 



1. melléklet a házasságkötéssel es bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő 
egyes szabályokról szóló 5/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelethez 

1.) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása esetén az ügyfél által 
fizetendő díj: 10.000,- Ft 

2.) Hivatali munkaidőn kívüli, de hivatali helyiségen belüli anyakönyvi esemény megtartása 
az ügyfél számára díjmentes. 


