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Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019 
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018 
Tehetségbarát Önkormányzat 2018 
Befogadó magyar település 2016 
A Holnap Városáért Díj 2015 
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019 
 
 

 Raoul Wallenberg-díj 2015 
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016 

Hild János-díj 2014 
Idősbarát Önkormányzat 2013-2019 

Kultúra Magyar Városa 2010 
A Nemzet Sportvárosa 2003 

Váci Polgármesteri Hivatal 

Igazgatási és Szociális Osztály 

 

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI K É R E L E M  

Kérjük az alábbi formanyomtatványt NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL kitölteni! 

Kérelmező Adatai: 

Alulírott (név, születési név) : ....................................................................................................................................  

(szül.hely, idő) : ........................................................................................................................................  

(anyja neve) :.............................................................................................................................................  

(lakcím) : ...................................................................................................................................................  

szám alatti lakos kérem, hogy részemre (felhasználás helye, intézmény/iskola neve és címe, iskola 

esetében szak illetve kar megnevezése): 

.……………………………………….………………………………………………………………. 

történő felhasználáshoz (felhasználás célja) : szociális támogatás (kollégium)/ösztöndíj/ egyéb (megfelelőt 

aláhúzni) céljából hatósági bizonyítványt kiadni szíveskedjen az egy lakcímen lakókról az alábbiak 

szerint. 

Kérjük, jelölje a megfelelő szövegrészt: 

o A hatósági bizonyítvány kiállítását az egy lakcímen élőkre vonatkozóan fő/lakcím megadásával kérem, 

továbbá hozzájárulok személyes adataim feltüntetéséhez a hatósági bizonyítványban. 

o A hatósági bizonyítvány kiállítását az egy lakcímen élőkre, illetve egyéb adatokra vonatkozóan név szerinti 

felsorolásban személyes adatok megadásával kérem.  

o Hozzájárulok személyes adataim feltüntetéséhez a hatósági bizonyítványban. 

(Amennyiben a hatósági bizonyítvány kiállítását az egy lakcímen élőkre vonatkozóan név 

szerinti felsorolásban személyes adatok megadásával kéri, abban az esetben külön-külön 

minden egyes személy részéről csatolnia kell az adataik feltüntetéséhez hozzájáruló 

nyilatkozatot. 

A nyilatkozat a következő formában adható be: 

- a kiállító a nyilatkozatot saját kezűleg írta és aláírta 

- az nyilatkozat szövege nyomtatott, a kiállító aláírta és két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a 

kiállító azt előttük írta alá vagy az aláírást magáénak ismerte el, az aláírás mellett a tanúk lakcímét is fel kell 

tüntetni.) 



A hatósági bizonyítvány kiállítását ................darabszámban kérem. 

Mellékletként a következő dokumentumokat csatolom (meghatalmazás, hozzájáruló nyilatkozat): 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Elérhetősége, amennyiben személyesen, ügyfélfogadási időben kívánja átvenni a hatósági bizonyítványt 

(TELEFON/E-MAIL) : ………………………………………………………………………………………………. 

Postázási cím, ahová kéri a hatósági bizonyítvány kézbesítését: ………………………………………… 

Vác, 20…………… 

…..………………………… 

kérelmező 

(aláírás) 

ÜGYINTÉZÉS 

Elérhetőség: tel: 27/513-421 

Ügyfélfogadás: hétfő: 14.00-18.00 óráig, 

szerda: 8.00-16.00 óráig, 

kedden, csütörtökön és pénteken az ügyfélfogadás szünetel! 


