KÉRELEM
Köztemetés iránt
KÉRELMEZŐ (BEJELENTŐ) ADATAI:
Név:..............................................................................Születési név:...........................................……………………
Anyja neve:..................................................................Szül.hely, idő:...........................................…………………….
Lakóhely:......................................................................................................................................……………………..
Tartózkodási hely:......................................................................................................................................................
Rokonsági fok (az elhunyttal):....................................................................................................................................
A támogatást igénylő elérhetősége (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím):…………………………………………
AZ ELHUNYT ADATAI:
Név:..............................................................................Születési név:...........................................……………………
Anyja neve:..................................................................Szül.hely, idő:...........................................…………………….
Lakóhely/Tartózkodási helye:.......................................................................................................……………………..
Haláleset helye, ideje:................................. ..............................................................................................................
Az elhunytnak vagyona:

volt

nem volt

nincs tudomásom

Ha volt:……………………………………………………………………………………………………….

AZ ELHUNYT EGYENESÁGI HOZZÁTARTOZÓI (ÖRÖKÖSEI):
Név/Születési név

anyja neve

lakóhely

rokonsági fok

1.)...................................................................................................................................................……………………
2.)...............................................................................................................................................................................
3.)...............................................................................................................................................................................
4.)...............................................................................................................................................................................
Tudomásul veszem, hogy adataim a szociális ellátásban részesülők nyilvántartásába kerülnek.
Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt, ..........................................................
...................................................................
kérelmező aláírása

Tájékoztató
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 20. §-a az alábbiakról rendelkezik:
A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
a.) aki a temetést a szerződésben vállalta,
b.) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
c.) végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozás előtt vele együtt élő házastársa,
d.) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.
A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 8:1. § (1) bekezdése szerint közeli hozzátartozó: a házastárs, az
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha-, és a nevelő
szülő, valamint a testvér. Hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a
házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) számú
Kormányrendelet 30. §-a szerint:
„Azt, aki a törvény alapján a temetésre kötelezett, és a kötelezettségét nem teljesíti az elhalálozás helye szerint
települési önkormányzat jegyzője felszólítja 15 napon belüli teljesítésre. Ha a kötelezett a felszólításnak nem tesz
eleget, az elhunytat közköltségen kell eltemetni.”
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 48. § (1)
bekezdése értelmében a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati
hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt
személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Az Szt. 48. § (2) bekezdése szerint az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti
települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés
iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni.
Az Szt. 48. § (3) bekezdése szerint az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat
a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A köztemetés módjára a helyben szokásos legolcsóbb temetkezési módot kell választani.
Az elhunyt eltemettetésére való felszólítást tudomásul vettem, a temetéssel kapcsolatos
tájékoztatást megértettem, a temetés költségeit részletekben megtérítem az önkormányzat
részére.
Az alábbi összegű havi részletet tudom vállalni: …..…………..Ft
Üröm, …....................................................

………….........................................
kérelmező aláírása

