Hirdetményekkel, hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos ügyek
Ügyleírás:

Kérelemre a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

Illetékesség

Az általános illetékességet szabályozó rendelkezéseken túl a hatósági bizonyítvány kiadására
a 21. §-ban meghatározott hatóságok, továbbá az a hatóság is illetékes, amelynek
a) területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt,
b) területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt,
c) nyilvántartása az adatot tartalmazza.

Szükséges
okiratok:

-személyazonosító okmány-,
-a tényt -, állapotot vagy egyéb adatot igazoló két tanú személyazonosító okmánya

Az ügyintéző

Nagylók Község esetében : Répási Tiborné igazgatási ügyintéző
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. Tel. : 06(25)507-350, fax: 06(25)507-311, e-mail:
pmhivatal@nagylok.hu
Hantos község esetében: Horváth Jánosné igazgatási ügyintéző
2434 Hantos, Nagylóki út 3. Tel./Fax: 06(25)506-000, e-mail: phhantos@invitel.hu

Ügyintézés
helye,
elérhetősége és
rendje:

A kérelmet postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani. A
természetes személy ügyfél, ha jogszabály azt nem zárja ki, lakcíme illetve a
foglalkoztatójának székhelye, telephelye szerinti székhelyű, azonos hatáskörű hatóságnál,
ennek hiányában pedig a lakcíme vagy munkahelye szerint illetékes jegyzőnél is
előterjesztheti, aki azt öt napon belül továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes
hatósághoz.
A kérelem benyújtható
- postai úton: Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén:
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltségén
2434 Hantos, Nagylóki út 3.
személyesen: ügyfélfogadási időben:
Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintézés
határideje és
díja

- a kérelem előterjesztésétől számított 10 nap, amely 30 nappal meghosszabbítható
A hatósági bizonyítvány kiállítása ügyfelenként egy példányban 2.200.- Ft, minden további
példány 500.- Ft, illetékköteles

Kapcsolódó
dokumentumok,
nyomtatványok,
útmutatók

Nyilatkozat özvegyi nyugdíj igényléséhez élettársi kapcsolat igazolása
Nyilatkozat együttlakás igazolásához
Nyilatkozat élettársi kapcsolatban élés igazolásához
Nyilatkozat külön háztartásban élés igazolásához
Nyilatkozat önfenntartás igazolásához

Az alkalmazott
jogszabályok:

2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól
89/1988 (XII. 20.) MT. rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek
üzemben tartásáról

