
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG  
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
ZOMBOR VÁROS 
KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, TULAJDONJOGI ÜGYEK ÉS LAKÁSÜGYEK OSZTÁLYA 

 

KIHANTOLÁS,ÁTTEMETÉS JÓVÁHAGYÁSA IRÁNTI KÉRELEM  
 

A temetkezésről szóló törvény 19. szakasza („A SZSZK Hivatalos Közlönye“ 77/20., 

85/24. és 89/6. száma és „A SZK Hivatalos Közlönye“ 93/35.,93/67., 94/48., 2005/101 – másik 

törvény,2012/120. – AB határozat és 2013/84. – AB határozat), alapján kérelmezem áttemetés 

jóváhagyását a következő elhunyt személy maradványainak áttemetésére 

___________________________________, aki a ___________________________temetőben 

van eltemetve, _________________ város/község területén. 

A kérelmet azért nyújtom be mert az elhunyt személy maradványait a 

______________________________ (város/község neve) temetőbe szeretném eltemetni. 

_______________________________(a kérelmező neve és vezetékneve), 

______________________________ (JMBG/SZSZ) 

  
A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  
Bizonylat az új temetkezési helyről 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

2. A rokoni kapcsolat bizonyítéka illetve bizonylat arról, hogy a 

kérelmező személy felhatalmazással rendelkezik az elhunyt 

személy maradványainak áttemetésére 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

3. Az egészségügyi felügyelő jóváhagyása/halottszállítási 

engedély 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

4. Bizonylat az elhunyt személy maradványainak áttszállítását 

fedező költségek térítéséről 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

5. 
A közigazgatási illeték befizetését igazoló bizonylat 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

 

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 kérvény 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 személy halotti anyakönyvi kivonata   

2. Bizonylat az új temetkezési helyről   

 

Megjegyzések: 

 

A Városi Közigazgatási Hivatal hiánytalan kérelem esetében a kérelem tárgyát a benyújtás 

napján vagy legkésőbb a benyújtástól számított 15 napon belül megoldani..  

 

Illetékek: 

 

Közigazgatási illeték 320,00 dinár összegben a következő számlaszámra 840-742241843-03, 

számlatuladonos Zombor város költségvetése, hivatkozási szám 97 81-232, az utalás szándéka 

''közigazgatási illeték''. 

 

 

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje 

_____________________________ 

 

A kérelmező személy 

_____________________________ 

Cím 

_____________________________ 

 

Személyazonossági igazolvány száma 

_____________________________ 

 

Elérhetőségi telefon 

_____________________________ 

 

 

 

 



 


