Születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonat igénylése
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Ügycsoport: közigazgatási hatósági ügy; igazságügyi igazgatás
Eljárástípus: közigazgatási hatósági eljárás
A hatáskör gyakorlója: Dr. Dancsecs Zsolt, Szentgotthárd Város Jegyzője
A kiadmányozási jogot gyakorolja, ügyintéző: Mesics Lászlóné anyakönyvvezető
Az ügyintéző elérhetősége: 94/553-036
mesicsne@szentgotthard.hu
Polgármesteri Hivatal fsz. 3. szoba
A hatáskör gyakorló illetékességi területe: Szentgotthárd Város közigazgatási
területe
Alapvető eljárási szabályok:
- Az 1982. évi törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről
- 1952. évi IV törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
- 6/2003(III.7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004.évi CXL.tv. (továbbiakban: Ket.)
- Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII.tv.
- kérelemre induló eljárás
- Az eljárás illetéke: 2000 Ft értékű illetékbélyegben
- kérelem az okmányirodában anyakönyvvezetőnél beszerezhető, de kérelmező
által is megírható
- a kérelmező személyazonosságának igazolására alkalmas okmány
(személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy 2001. 01. 01. után kiállított vezetői
engedély)
- lakcímigazolvány (Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező polgár
esetében)
- képviseleti jogosultságát igazoló okirat (amennyiben nem saját ügyében jár el)
meghatalmazás
Illetékmentesen állíthatók ki az anyakönyvi kivonatok, ha:
- a születési anyakönyvi kivonatra haláleset anyakönyvezéséhez van szükség,
(a halál tényét az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvánnyal kell
igazolni),
- a kivonat kiállítása a személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges,
- a kivonat kiállítása az intézeti vagy állami nevelt gyermek anyakönyvezéséhez
szükséges,
- tartásdíj külföldön történő behajtása tárgyában folytatott eljárás
- gyámhatósági eljárás bölcsődei, óvodai elhelyezéssel, iskolai oktatással
kapcsolatos eljárás
- nyugdíjügyben történő felhasználásra
- a szülők házassági anyakönyvi kivonatának igénylése a gyermek születésének
anyakönyvezéséhez.
- az elhunyt házassági anyakönyvi kivonatának igénylése a haláleset
anyakönyvezéséhez,
- az 1953. január 1. előtti újból való anyakönyvezést követő anyakönyvi kivonat
Igénylés

- az 1953. január 1. előtti bejegyzések esetében a kivonat kiállítása akkor
illetékmentes, ha a névmutató szerint még nem állították ki.
Az illetékről az anyakönyvvezető ad felvilágosítást.
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Ügyfélfogadási idő: a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje szerint

