Csörög Község Polgármesteri Hivatala
2135 Csörög, Kisfaludy utca 40.

KÉRELEM
magánszemély által benyújtandó köztemetés kérelemhez
I. A kérelmezı személyes adatai
Neve:……………………………………………………………………………………………………………...
Összes havi nettó jövedelme ....................…………………………………………………………………….
(Ezt a sort csak akkor kell kitölteni, ha a kérelmezı köteles az elhunyt személy eltemettetésére)

Lakcíme:………….…………………………………………….. ............... …… ……Tel.………….....…….

II. Az elhunyt személy személyi adatai
Neve:……………………………………………………. Leánykori neve:……………………………………….
Születési helye és ideje:…………………………………………………………………………………………..
Bejelentett (utolsó) lakóhelye:.……………………………………………………………………………………
Bejelentett (utolsó) tartózkodási helye:……..……………………………………………………………………
Az elhalálozás helye:……………………………………………………………………………………………….
Az elhalálozás idıpontja:………………………………………………………………………………………….
Állampolgársága:…………………………………………………………………………………………………..
Ha nem volt cselekvıképes, a törvényes képviselıjének neve:……………………………………………….
A törvényes képviselı bejelentett lakóhelyének címe:………………………………………………………….
A kérelmezı által ismert, a temetésre köteles egyéb személyek adatai:
Név

Születési idı

Az elhunyt személlyel való
rokonsági kapcsolat

Lakcím

1

IV. A köztemetést kérelmezı nyilatkozata
Mint a köztemetést kérelmezıje kijelentem, hogy

A) az elhunyt személy eltemettetésére köteles vagyok, de néhai
………………………………………………………………………………….-m
(jelölje meg a rokonság fokát) eltemettetésérıl nem tudok gondoskodni.
Indokaim a következık :……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

B)

az elhunyt személlyel tartási, életjáradéki, öröklési szerzıdésem
van

-

nincs

(jelölje meg a választ!)

Ha tudomása van olyan személyrıl, akinek az elhunyttal tartási, életjáradéki, vagy
öröklési szerzıdése van, adja meg személyi adatait!
……………………………………………………………………………………………………………….

C) az elhunyt személy eltemettetésérıl nem vagyok köteles gondoskodni, tudomásom
szerint az elhalt személynek a temetésre kötelezhetı hozzátartozója
van

-

nincs

-

nem tudom

(jelölje meg a választ!)

Ha van és tudomása van róla, adja meg a temetésre kötelezhetı személy adatait az II.
táblázatban!

V. Nyilatkozatok
Kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Csörög, ……………………….

…………………………………………………..
kérelmezı aláírása

A kérelemben feltüntetett adatokat a személyi igazolvánnyal, illetve a bemutatott igazolásokkal
egybevetette:
Csörög, ………………………………………

…………………………………………...
ügyintézı
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Tájékoztató
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv (továbbiakban: Sztv.) 48. §-a
értelmében a haláleset helye szerint illetékes polgármester gondoskodik az elhunyt személy
közköltségen való eltemettetésérıl, ha valamely okból arról nem gondoskodnak. Eljárása során az
Sztv. és a kapcsolódó jogszabályok szerint jár el.
Amennyiben a közköltségen eltemettetett elhunytnak fellelhetıek a temetésrıl gondoskodni köteles
hozzátartozói, úgy ıket kötelezni kell a köztemetés költségeinek megtérítésére. Több személy
esetében a kötelezést az önkormányzat annak a személynek bocsátja ki, akit az érintettek
megjelölnek, egyezség hiányában mindenkinek egyenlı arányban.
A közköltségen történı temettetési eljáráshoz szükség van a halotti anyakönyvi kivonatra, továbbá az
alábbiakban felsorolt dokumentumokra.
Tisztelt Ügyfelünk!
Kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását e kérelem
nyomtatvány aláírásával megadottnak tekintjük. Személyes adatainak kezelésérıl részletesebb
tájékoztatást a honlapunkon olvashat, vagy ügyintézınktıl kérhet.

E kérelemhez az alább felsorolt mellékleteket kell benyújtani:

1. Halott-vizsgálati bizonyítvány
2. Az elhunyt személlyel érvényben lévı tartási, életjáradéki, vagy öröklési
szerzıdés (másolat)
3. A tartásra (temettetésre) köteles hozzátartozó jövedelemigazolása az alábbiak
szerint (jövedelemigazolásra csak abban az esetben van szükség, ha a köztemetést
a tartásra /temettetésre/ köteles hozzátartozó kéri !!)
a) nyugdíjszerő ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani, hogy
megállapítható legyen a kedvezményezett neve és lakcíme (pl. elızı évi
nyugdíjösszesítı, év eleji nyugdíjközlı), ettıl abban az esetben lehet
eltekinteni, ha ilyet az adott évben már benyújtottak, ez utóbbi estben
elegendı a havi nyugdíjszelvény (vagy másolata)
b) bármely egyéb jövedelemforrásból származó jövedelmeknél (pl. munkabér,
alkalmi munkából származó bevétel stb) az utolsó három havi nettó
átlagjövedelmet tartalmazó igazolást,
c) munkaviszonnyal nem rendelkezı személy igazolását arról, hogy
elhelyezkedése érdekében tartja a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal, a
családsegítıvel,
d) egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)
e) gyermekét egyedül nevelı szülı esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági
végzés; egyezség bíróság általi jóváhagyása; átutalás postai szelvénye;
átutalási értesítı; a szülık hiteles nyilatkozata a gyermektartás mértékérıl;
amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az errıl szóló nyilatkozat)
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