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KÖZTEMETÉSI KÉRELEM
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
Szt.) 48. §- a alapján Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közigazgatási
területén a polgármester önkormányzati hatáskörben – a halálesetről való tudomásszerzést
követő 21 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.
A köztemetés hamvasztásos formában történik.
A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:





aki a temetést szerződésben vállalta,
akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő
házastársa vagy élettársa,
az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a
nevelőszülő és a testvér) a törvényes öröklés rendje szerint.

A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérheti a köztemetés
költségeinek megtérítése alóli részben vagy egészben történő mentesítését, különösen ha




az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
nem éri el a nyugdíjminimum három és félszeresét,
a kötelezettnek és családjának nincs vagyona, és
a hagyaték nem nyújt megfelelő fedezetet a hagyatéki teherként bejelentett temetési
költségek kielégítésére.

A köztemetés költségeinek részben vagy egészben történő elengedésére – kifejezetten erre
irányuló kérelemre – a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság jogosult.
Csatolandó mellékletek:





az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata,
az elhunyt halottvizsgálati bizonyítványának IV. példánya,
az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy(ek) hozzájárulását a köztemetés
jóváhagyásáról, valamint
a kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai rendszeres és nem
rendszeres jövedelméről kiállított igazolások.
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Az Szt. alapján:
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
A kérelmet személyesen, meghatalmazott útján vagy az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben
meghatározott elektronikus formában (pl. https://epapir.gov.hu/) nyújthatja be. A
személyes benyújtáskor személyi igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ kártyáját,
meghatalmazott esetén az eredeti meghatalmazást – ügyfélszolgálatunkon és
honlapunkon elérhető – szíveskedjen magával hozni.
A kérelmeket írásban, a Polgármesteri Hivatal:



a Szociális Főosztály Szociális Osztályán (1042 Budapest, Király u. 12-14.; telefon:
06-1-231-3178) ügyfélfogadási időben,
postai és a fent említett szabályok szerinti elektronikus úton lehet benyújtani.
Munkaidő:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8h - 18h- ig.
8h - 16h- ig.
8h - 17h- ig.
8h - 16h- ig.
8h - 13h -ig.

Ügyfélfogadás:

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

14h - 18h- ig.
10h - 17h-ig.
8h - 12.30h-ig.

Az eljárás költség- és illetékmentes.
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Tájékoztató szociális igazgatási eljárás során történő adatkezelésről
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata, Szociális Főosztály

Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatványon megadott személyes adatokat az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § (1)
bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 18. § és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének

10/2015.

(II.

27.)

önkormányzati

rendeletében

meghatározott jogalappal, célból, körben, határideig és módon kezeljük.
Amennyiben Ön a megjelölt jogszabályokban megjelölteteken túl további
személyes, valamint egészségi állapotával kapcsolatos különleges adatot is
megad a fentiek szerint, úgy azokat – ellenkező bizonyításig – a tényállás
tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatoknak tekintjük.
Ezen adatokra vonatkozóan vélelmezzük az Ön hozzájárulását az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 5. § szerint, amellyel egyidejűleg nyilatkozik, hogy amennyiben
harmadik fél adatait is megadja, úgy a megadott személyes adatok előttünk
történő feltárására az érintettől megfelelő felhatalmazással rendelkezik.
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KÉRELEM
KÖZKÖLTSÉGEN TÖRTÉNŐ TEMETÉS MEGRENDELÉSÉHEZ
Alulírott, kérem néhai ………………….……………………………….. közköltségen történő
eltemettetését.
1. A kérelmező adatai:
Kérelmező
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Társadalombiztosítási azonosító
jele (TAJ szám):

Családi állapota:

 nőtlen / hajadon
 férjes / nős
 elvált
 özvegy

Az elhunyt személlyel való rokoni
kapcsolata:
Az elhunyt személlyel tartási,
 igen
életjáradéki, öröklési szerződéssel
 nem
rendelkezik?
Bejelentett lakóhely:
Bejelentett tartózkodási hely:
Az elhunyt személlyel való rokoni
kapcsolata:
Telefonos elérhetőség:
Elektronikus elérhetőség (e-mail
cím):
2. Az elhunyt személy adatai:
Név:
Születési név:
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Születési hely, idő:
Társadalombiztosítási
jele (TAJ szám):

azonosító

Bejelentett lakóhely:
Bejelentett tartózkodási hely:
Elhalálozás helye és ideje:
A kérelmező által ismert, a temetésre köteles egyéb személyek adatai:
Név /
Születési név

Születési hely és idő

Az elhunyt
személlyel való
rokonsági kapcsolat

Lakcím

A köztemetés módjára vonatkozó kérésem a következő:
 Kijelentem, hogy a temetési szertartáson szeretnék részt venni, ezért a temetés
időpontjáról szíveskedjenek értesíteni.
 Kérem, hogy az elhunyt hamvait tartalmazó urnát az önkormányzat helyezze el.
 Kérem, hogy az elhunyt hamvait tartalmazó urnát adják ki részemre, azt a későbbiekben a
már megváltott sírhelybe elhelyeztetem. A sírhely bérleti- vagy tulajdonjogáról szóló
igazolást, szerződést, befogadó nyilatkozatot csatolom.
 Az elhunyt hamvait tartalmazó urna elhelyezése lakóhelyemen történik. Vállalom, hogy az
urnát a kegyeleti igényeknek megfelelő körülmények között tárolom. Vállalom, hogy az
elhunyt közeli hozzátartozói részére a kegyeleti jog gyakorlásának lehetőségét biztosítom.
A kérelem indoklása:
…………………………………………………………………………………..……….………
…………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
Kiadás: 1
Azonosító: 17
ÚJPEST, POLGÁRMESTERI HIVATAL * SZOCIÁLIS OSZTÁLY *  1042 Budapest, Király u. 12-14.

oldal 5 / 6

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Alulírott …………………………………………………………………………………………
………………………………. szám alatti lakos, büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek és hozzájárulok
ahhoz, hogy a Szociális Osztály a szociális igazgatási eljárás során felhasználja, továbbá
nyilvántartásban rögzítse, azok hitelességének ellenőrzéséhez más hatóságokat megkeressen,
valamint a kérelem teljesítéséhez szükséges természetes és jogi személyek részére továbbadja.
Az elhunyt a temetésének módja és helye tekintetében nem rendelkezett, kijelentem, hogy az
elhunyt hamvasztásával, a hamvainak elhelyezésével közeli hozzátartozói egyetértenek.
Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító Önkormányzatot.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján
a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV és a NEAK hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező adóigazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális
nyilvántartásban szereplő adatok alapján – ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal az adatok valódiságát
környezettanulmány elvégzésével ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy az eljárás során bármely határidő elmulasztása esetén
mulasztásomat csak igazolási kérelem benyújtásával igazolhatom, mellyel egyidejűleg
pótolnom kell az elmulasztott cselekményt. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól,
akadályoztatásom esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül kell benyújtanom,
melynek elfogadásáról az első fokú hatóság dönt. Kérelmemhez mellékelnem kell a
mulasztást igazoló iratot, dokumentumot.
Tudomásul veszem, hogy a hatóság megtévesztése, a döntéshozatal indokolatlan késleltetése
esetén eljárási bírság kiszabásának van helye, továbbá tudomásul veszem, hogy valótlan
adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybevett támogatást jogszabályban meghatározott kamattal megemelt összegben vissza
kell térítenem.
Nyilatkozom, hogy az adatkezelésről szóló tájékoztatást megkaptam és tudomásul veszem,
hogy az adatkezelési szabályzat részletes szabályai hozzáférhetőek a Budapest Főváros IV.
kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.
Budapest, 20…………….. év ……………………. hó ………. nap
……………………………………………
Kérelmező aláírása

……………………………………………
Meghatalmazott vagy törvényes képviselő
aláírás
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