Meghatalmazás





Alulírott ................................................................ személyi i szám ...........................................

személyigazovány szám .........................  lakhely ...................................................................

meghatalmazom


................................................................................születési szám ............................................

személyi igazolvány szám ....................... lakhely ...................................................................., 

hogy  képviseljen ........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................






Somorja, ................................                                                .......................................................
									Aláírás





Az aláírás hitelesítése:













Becsületbeli nyilatkozat




Alulírott ................................................................ személyi  szám ...........................................

személyigazovány szám .........................  lakhely ...................................................................

becsületemre kijelentem, hogy


.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................






Somorja, ................................                                                .......................................................
									Aláírás





Az aláírás hitelesítése:











Becsületbeli nyilatkozat




Alulírott ................................................................ személyi  szám ...........................................

személyigazovány szám .........................  lakhely ...................................................................

becsületemre kijelentem, hogy


..........................................................................időszakban  nem voltam alkalmazásban és 

ebben az időszakban semmilyen bevételem nem volt.

Továbbá kijelentem, hogy ...........................................................................................................




Somorja, ................................                                                .......................................................
									Aláírás





Az aláírás hitelesítése:





















Becsületbeli nyilatkozat




Alulírott ................................................................ személyi szám ...........................................

személyigazovány szám .........................  lakhely ...................................................................

beleegyezésemet adom, hogy


Név .................................................................... személyi  szám .................................................



Név .................................................................... személyi  szám .................................................


Név .................................................................... személyi  szám .................................................


 



tulajdonomban lévő ingatlanba -  lakás/családi ház  - átmenteni/ állandó lakhelyre 

bejelentkezzen  az alábbi címre: .................................................................





Somorja, ................................                                                .......................................................
									Aláírás


Az aláírás hitelesítése:






Becsületbeli nyilatkozat

Alulírott ............................................................  személyi szám ............................................


Lakhely ............................................................    személyi igazolvány száma ......................


Alulírott ............................................................  személyi szám ............................................


Lakhely ............................................................    személyi igazolvány száma ......................


becsületünkre kijelentjük, hogy


közös háztartásban, élettársi kapcsolatban élünk. 

Az élettársi viszony ................................. dátumtól számítódik.


Büntetőjogi felelősségünk tudatában vagyunk, amennyiben  a nyilatkozatban nem az igazságnak megfelelő adatokat tüntettünk fel.


Somorja, ..........................................


..............................................................		..............................................................





















Becsületbeli nyilatkozat




Alulírott ................................................................ személyi  szám ...........................................

személyigazovány szám .........................  lakhely ...................................................................

becsületemre kijelentem, hogy

családi állapotom    hajadon -  nőtlen.


Somorja, ...........................................                        ..........................................................
							                  aláírás































................................................................................................................................................





							Anyakönyvi hivatal
							
Somorja







Tárgy: Kérvény  a vezetéknév „ová“ nélküli bejegyzésére  a házassági anyakönyvbe  




Alulírott ..................................................................... személyi szám ...............................

lakhely .............................................................................. kérem, hogy vezetéknevemet 

a házasságkötés után a 154/94 Z.z.  anyakönyvi törvény 16/b  §   értelmében „ová“ 

nélkül jegyezzék be: ...............................................................................

A házasságkötés időpontja:  ................................................................................. 










Dátum: ................................................                            Aláírás: ............................................






Az anyakönyvvezető aláírása: .....................................................



................................................................................................................................................





							Anyakönyvi hivatal
							
Somorja



Tárgy:  Kérvény házassági anyakönyvi kivonat  kiadására, amelyben a vezetéknév „ová“ nélkül szerepel 




Alulírott ................................................................ személyi szám ............................................

lakhely ............................................................ kérem, hogy az anyakönyvi kivonatban 

a 154/94 Z.z.  anyakönyvi törvény 19 § 6 bekezdése alapján vezetéknevem „ová“ nélkül 

szerepeljen: ..............................................................


A házasságkötés idöpontja: .........................................................................








Somorja, .............................................................      Aláírás: ..............................................















................................................................................................................................................





							Anyakönyvi hivatal
							
Somorja






Tárgy:  Kérvény születési  anyakönyvi kivonat  kiadására, amelyben a vezetéknév „ová“ nélkül szerepel 




Alulírott ................................................................ személyi szám ............................................

lakhely ............................................................ kérem, hogy az anyakönyvi kivonatban 

a 154/94 Z.z.  anyakönyvi törvény 19 § 6 bekezdése alapján vezetéknevem „ová“ nélkül 

szerepeljen: ..............................................................










Somorja, .............................................................      Aláírás: ..............................................










................................................................................................................................................





							Anyakönyvi hivatal
							
Somorja






Tárgy: Kérvény születési anyakönyvi kivonat kiadására



Alulírott..................................................................... személyi szám........................................ 

lakhely.............................................................. kérem, hogy a keresztnevem  a születési 

anyakönyvi kivonatban  a 300/93 Z.z. a vezeték- és keresztnévről szóló törvény 7 § 1a 

bekezdése értelmében    „....................................................................“   szerepeljen.
  








Somorja, ..........................................                          Aláírás: ................................................

