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KÉRELEM TEMETÉSI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE IRÁNT  
AZ „1941-ES PARTIZÁN EMLÉKÉREM” TULAJDONOSÁNAK HALÁLA ESETÉN  

 
A „1941-es Partizán Emlékérem” tulajdonosainak jogaira vonatkozó törvény (a JSzFK Hivatalos 

Közlönye 72/67., 73/40., 76/33, 81/32., 81/68., 82/53., 85/25., 85/75., 89/44., 89/87., 90/20., 90/42., a 

JSzK Hivatalos Közlönye 98/24. szám) alapján nyújtom be kérelmemet temetési költségek 

megtérítése iránt az „1941-es Partizán Emlékérem” 

tulajdonosának_______________________________________________, temetési költségeire, 

akinek SZSZ/JMBG __________________________________________, lakóhelyének címe 

_______________________________________________________________________, 

elhalálozásának dátuma ___________________________. 

Állítom,hogy az elhunyt__________________________________temetkezési költségeit 

kifizettem. 

Mivel azt gondolom, hogy eleget teszek a temetés költségeinek megtérítésére való jogosultság 

feltételeinek és a fent említett jogosultságot nem érvényesítettem más alapon, kérelmezem 

jogosultság elismerését a temetés költségeinek megtérítése iránt az „1941-es Partizán Emlékérem” 

tulajdonosának temetési költségeire a megfelelő összegben.  

A kérelemhez csatolom: 
 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  A személyi igazolvány fénymásolata illetve a chippel ellátott 

személyi igazolvány kivonata 

Fénymásolat 

2. A temetési költségek számlájának hitelesített fénymásolata Hitelesített fénymásolat 

 
Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található 

szabályzatát (a SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra 

kerülő eljárásban az ügyfél kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes 

adatokba amelyek a hivatalos nyilvántartás részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon 

esetek kivételével amikor az ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi 

be. Ha az ügyfél az előrelátott határidőig nem mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez szükséges 

adatokat, az eljárás megindításához szükséges kérelem hiányosnak tekinthető. 

 

 

 



  TEGYEN X-ET A MEGFELELŐ 

MEZŐBE 

SSZ A dokumentumokból származó adatok Egyetértek vele, 

hogy az adatokat 

az illetékes szerv 

szerezze be 

Önállóan szerzem 

be az adatokat 

1. Az elhunyt „1941-es Partizán Emlékérem” 
tulajdonosának halotti anyakönyvi kivonata  

  

 
 
Megjegyzések: 

 

A Városi Közigazgatási Hivatal köteles hiánytalan kérelem esetében a kérelem tárgyát 30 napon belül 

megoldani.  

Illetékek/térítések: Illetékmentes 

 

 
 
A kérelem benyújtásának helye és ideje 
____________________________________ 
 

  

 A kérelmező neve és vezetékneve 

  

 JMBG/SZSZ 

 
 

 Cím 

                                                    Elérhetőségi telefon 

 

 Aláírás 

 
 


