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Levélcím: 1073 Budapest, VII. Erzsébet krt. 6.

KÉRELEM
magánszemély által benyújtandó
köztemetéshez
I. Kérelmezőre vonatkozó személyes adatok
Kérelmező neve:…………………………………………………………………………………………...
Összes havi nettó jövedelme ....................…………………………………………………………………….
(Ezt a sort csak akkor kell kitölteni, ha a kérelmező 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 időpontja:………………………………………………………………………………………….
Állampolgársága:…………………………………………………………………………………………………..
Ha nem volt cselekvőképes, a törvényes képviselőjének neve:……………………………………………….
A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:………………………………………………………….
A kérelmező által ismert, a temetésre köteles egyéb személyek adatai:
Név

Születési idő

Az elhunyt személlyel való
rokonsági kapcsolat

Lakcím

IV. A köztemetést kérelmező nyilatkozata
Mint a köztemetést kérelmezője kijelentem, hogy

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

B)

az elhunyt személlyel tartási, életjáradéki, öröklési szerződésem
van*

-

(jelölje meg a választ!)

nincs

Ha tudomása van olyan személyről, akinek az elhunyttal tartási, életjáradéki, vagy
öröklési szerződése van, adja meg személyi adatait!
……………………………………………………………………………………………………………….
* amennyiben rendelkezik az elhunyt személlyel kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződéssel, kérjük,
hogy csatolja kérelméhez

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

-

nincs

-

nem tudom

(jelölje meg a választ!)

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

V. Nyilatkozat
Kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok és nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek,
egyben hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.
Hozzájárulok, hogy a megadott személyes adataimat a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(Info tv) rendelkezései szerint kezelje és a
támogatás megállapítása esetén azokat támogatás, adományozás, illetve adományközvetítés
céljából az önkormányzat intézményei és a tulajdonában álló gazdálkodó szervezete, valamint
a támogatás folyósításában érintett szolgáltató felé továbbítsa.
Budapest, 20…………………..

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

A kérelemben feltüntetett adatokat a személyi igazolvánnyal, illetve a bemutatott igazolásokkal
egybevetette:
Budapest, 20………………………………

…………………………………………..
ügyintéző

Személyes adatainak kezeléséről részletesebb tájékoztatást a honlapunkon olvashat,
vagy ügyintézőnktől kérhet.

Tájékoztató
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv (továbbiakban: Szt.) 48. §-a értelmében a
haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – 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 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.
(4) A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott
megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása
esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

Tisztelt Ügyfelünk!
E kérelemhez csatolni kell a jogosultsági feltételeket igazoló azon dokumentumokat, amelyeket jogszabállyal
rendszeresített közhiteles nyilvántartás nem tartalmaz.

A kérelemhez csatolni kell:

1./
-

halott-vizsgálati bizonyítvány
halotti anyakönyvi kivonat
az elhunyt személlyel érvényben lévő tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződés (másolat)
nyilatkozat meglévő sírhelyről
nyilatkozat arról, hogy a kérelmező kéri-e a ravatalozás megrendelését

Figyelem!
E kérelem-nyomtatvány kitöltésére akkor van szükség, ha a köztemetést magánszemély kéri.
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