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 Hatósági bizonyítvány kiállítás iránti kérelem: 
 
 
Hatósági bizonyítvány kiállításának célja:  
 A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére 

- a felhasználás céljának feltüntetésével - adat igazolására hatósági 
bizonyítványt ad ki. 

  
Hatáskör gyakorlója: települési önkormányzat jegyzője 
 települési önkormányzat polgármestere 
 
Ki igényelheti hatósági bizonyítvány kiállítását: az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény 10. § (1) bekezdésében 
meghatározott ügyfelek, akire (amelyre) nézve a hatósági 
nyilvántartás adatot tartalmaz. 

 
 Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, 

amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság a hatósági 
bizonyítvány kiadását megtagadja. 

 
Jogosultság ellenőrzése: Az igazolandó jogosultság nyilvántartásban történő 

egyeztetése. 
 
Eljárási illeték mértéke: Az eljárás költség- és illetékmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap (sommás eljárás) 
 
Csatoltandó dokumentumok: Kérelem (formanyomtatvány), amely a természetes 

személyazonosító adatokon túlmenően tartalmazza az Ákr. 95. 
§ (1) bekezdésében meghatározott felhasználás céljának 
megjelölését. 

 
Az eljárás során alkalmazott jogszabályok: 
 - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény, 
 - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény, 
 - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény, 
 - a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) 
Kormányrendelet, 

 - a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 
és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III.27) Kormányrendelet, 

 - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet, 
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 - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és 
gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól szóló 
10/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet, 

 - a Székesfehérvári Születési Települési Támogatás Program, 
valamint a Székesfehérvári Időskorú személyek Települési 
Támogatása Program keretében nyújtott pénzbeli és 
természetbeni ellátások biztosításának szabályairól szóló 
7/2019. (II.26.) számú önkormányzati rendelet. 

 
 
Kérelem előterjesztése: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Hatósági Főosztály Ügyfélszolgálatán (Székesfehérvár, 
Kossuth Lajos utca) személyesen vagy postai úton vagy 
elektronikus úton (Ügyfélkapu regisztrációval a 
http://epapir.gov.hu/ weboldalon). 

 
Ügyfélfogadás helye és ideje: Székesfehérvár, Kossuth Lajos utcai bejárat (Ügyfélszolgálat) 
  
 Hétfő: 800-1200; 1300-1600 
 Kedd: - 
 Szerda: 800-1200; 1300-1800 
 Csütörtök: 
 Péntek: 800-1200 
 
 


