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KÉRELEM KÖZTEMETÉS  

ELRENDELÉSÉRE 
 

Tájékoztatás: A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. 
cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, figyelemmel a Szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is.  
 
Kérelmező neve:.................................................................................................................................... 

Születési neve:....................................................................................................................................... 

Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

Anyja neve: …....................................................................................................................................... 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): …………………………… 

Állampolgársága: magyar,   egyéb:……………………………………. 

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU 

kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________ 

Családi állapota3: hajadon/nőtlen;  házas és házastársával együtt él; házas és 

házastársától külön él; elvált;  özvegy; élettárssal él;  egyedül él. 

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….  

Tartózkodási hely5:………………………………………………………………………………….. 

Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek. 

Kérelmező telefonszáma6: …………………………… E-mail címe7:........................................... 

Jogosult tartására köteles személy alapvető személyazonossági adatai: 

(ha a kérelmező kiskorú vagy gondnokolt abban az esetben kell a törvényes képviselőnek kitöltenie) 

Név……………………………………………………………………………………………… 

Anyja neve……………………………………………………………………………………… 

                                                 
1  Nem magyar állampolgárság estén. 
2  A megfelelő rész aláhúzandó. 
3  A megfelelő rész aláhúzandó. 
4  Lakcímkártyán szereplő. 
5  Lakcímkártyán szereplő. 
6     Nem kötelező megadni. 
7     Nem kötelező megadni. 
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Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………… 

Az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcíme, 

hozzátartozó esetén rokoni kapcsolata:………………………………………………………..... 

 

AZ ELHUNYT ADATAI: 

Neve: ........................................................................…………………………………………… 

Születési neve:.......................…………………………………………….…………………… 

Születési helye…………………………………, ideje:….....év………………..hó……….nap  

Anyja neve:………………………………………….………………………………………….. 

TAJ száma:: ..................................Családi állapota:………………… Foglakozása:…………... 

Utolsó bejelentett lakóhelye:……………................……………………………………………. 

Tartózkodási helye:………………………………………………….Állampolgársága:……….. 

Halotti anyakönyvi kivonat száma:……………………………………Vallása:………………. 

 

A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA (A megfelelő indokolást kérjük aláhúzni!) 

…………………………………..helységben 20….év………………..hó…………. napján elhunyt 

………………………………………………….………………………….…………………..(név) 

 hozzátartozóm eltemettetéséről nem tudok gondoskodni, mivel a temetési költségek viselése a 

magam, illetve a családom megélhetését veszélyezteti; 

 az elhunytnak nincs vagy nem lelhető fel eltemettetésére köteles hozzátartozója, 

ezért kérem az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetését.  

Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg 

illetékes közjegyzőnél bejelenti! 
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A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel egy lakásban együtt élő – ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező - közeli hozzátartozók, azaz a 
család tagjainak adatai: 
 

Név (születési név 
is) 

Születési 
hely 

Születési 
idő 

Anyja neve Rokoni fok TAJ szám 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 
Jövedelmi adatok 
 

A jövedelmek típusai 
Kérelmező 
jövedelme 

Házastárs/élettárs 
jövedelme 

A kérelmező 
családjában élő 
további közeli 

hozzátartozó(k) 
jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi 
és más önálló tevékenységből származó jövedelem 

      

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), 
korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti 
életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a 
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

      

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések 
stb.) 

      

7. A család összes nettó jövedelme       

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők 
(fizetett tartásdíj összege) 

      

Egy hónapra jutó nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ………..……………………… Ft. 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ……………………………  Ft/hó.  
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Egyéb nyilatkozatok: 

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a 
bíróság által megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján 
………………………….. havi összegben tartásdíjat kapok8.  

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után 
tartásdíjat nem kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:  

…………………………………………………………………………………………………… 

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú 
gyermekem(im) után a bíróság által megállapított ……………………….... havi összegű 
tartásdíjat fizetem/nem fizetem9.  

 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7a) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adóigazgatósága útján, valamint a Magyar Államkincstár által vezetett egységes 
szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján - ellenőrizheti. 

 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  

 Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

 Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal 
megemelt összegben visszakövetelheti. 

 Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes 
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok/nem mondok le10.  

 
Gyenesdiás, ......................... év ................................... hó …............ nap 
 
 
 
….........................................................................  ……………............................................................. 

kérelmező aláírása kérelmező házastársa/élettársa aláírása 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
a lakásban lakó nagykorú további közeli hozzátartozó(k) aláírása 

 
 
 

                                                            
                                                        

                                                 
8     Az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
9  A megfelelő rész aláhúzandó és az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
10  A megfelelő rész aláhúzandó. 



5 
 

 
N Y I L A T K O Z A T O K 

A KÖZTEMETÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ: 
 
 
Alulírott ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………... szám alatti lakos, 
- a kérelemhez mellékelt tájékoztatóban foglaltak ismeretében - büntetőjogi felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy a kérelmemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben 
megfelelnek, egyben az alábbi nyilatkozatokat teszem 
 
Hozzájárulok, néhai ……………………………………………………………………………. volt 
…………………………………………………………….…………………………………….. szám 
alatti lakos hamvasztással (bemosással) történő köztemetéséhez. 
 
Hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában 
rögzítsék és azokat a köztemetés megállapításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel 
rendelkező - igazgatási szervek, illetve a határozatban megjelölendő gazdálkodó szervezet 
tudomására hozzák. 
 
 
 
Gyenesdiás, 20….. év ........…………........ hó ………….. napján 
 
 
                                                               .................……………............. 
 
                                                      a kérelmező aláírása 
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A SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐ TEMETÉSSEL KAPCSOLATOS FELJEGYZÉSEI: 
 
A temetés költsége:…………………………………………………………………………… 
A temetés időpontja:…………………………………………………………………………… 
A temetés helye:…………………………............parcella száma:…………………………… 
A temetés költségének megtérítésére:……………………………..……………önkormányzata  
kötelezhető. 
A hamvakról…………………………………………………….. (hozzátartozó) gondoskodik. 
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T Á J É K O Z T A T Ó 
a köztemetés megállapítása iránti kérelem nyomtatványának kitöltéséhez 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt). 
48. §- a, alapján Gyenesdiás település 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 bemosás formában történik, a hozzátartozó(k) írásbeli 
hozzájárulásával. Amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel hozzátartozó a köztemetés 
hagyományos koporsós formában történik. 

A köztemetés szolgáltatási csomagjától eltérő kegyeleti terméket, szolgáltatást a hozzátartozó 
nem kérhet!  
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattal, illetve az eltemettetésre köteles 
személlyel szembeni, továbbá az esetleges hagyatékkal kapcsolatos igényeket kötelező 
érvényesíteni. 
A kérelemhez csatolni szükséges: 

 halotti anyakönyvi kivonatot; 
 halottvizsgálati bizonyítvány IV. példányát; 
 az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy(ek) hozzájárulását a köztemetés 

jóváhagyásáról; 
 a kérelmező (és családja) jövedelemigazolását. 
         

 
===================================================================                        
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A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) 
részéről a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat: 
 

 nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság igazolását (Zöld nyugdíj összesítő),  

 munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben vagy táppénzellátásban részesülő 
esetében a munkáltató által kiadott igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó 
keresetéről, 

 állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat 
fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát 
vagy bankszámlakivonatot, 

 vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 
12 hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó-és Vámhivatal igazolását és a 
tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozatot, 

 a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevényt vagy 
bankszámlakivonatot, illetve az összeg átvételéről szóló és büntetőjogi felelősség tudatában 
tett nyilatkozatot, 

 a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzést, vagy a 
gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított iratot, 

 állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Gyámhivatal határozatát, 
 tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló 

dokumentum fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az 
engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről 
szóló dokumentum fénymásolatát, 

 az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, 
amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát, 

 nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozatot, 

 amennyiben a kérelmező vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó közeli 
hozzátartozója rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló 
nyilatkozatot és az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső 
és ellátásban nem részesül, 

 egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát. 
 
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni: 

 a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 
 a vállalkozásból származó jövedelmet, ha a vállalkozási tevékenység megszűnt, 
 a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

összegét meghaladó részét. 
 
Jövedelemszámításnál a fizetett tartásdíj összegével csökkenthető az összjövedelem. 
 
A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a 
jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 
 

Egyéb kiegészítő információk 
 
a) Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
 
b) Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek közössége. 



9 
 

 
c) Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs 
élettársa. 
 
d) Család: az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 
 
e) Közeli hozzátartozó: 
 
ea) a házastárs, az élettárs, 
eb) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, 
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 
huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali 
tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek 
és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek 
kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek), 
 
ec) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben 
ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: 
fogyatékos gyermek), 
 
ed) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a 
szülő házastársa vagy élettársa, valamint az eb) vagy ec) alpontban meghatározott feltételeknek 
megfelelő testvér. 
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Tájékoztató  
a köztemetés igénybevételéhez 

 
A temetésről az köteles gondoskodni, aki azt szerződésben vállalta, akit arra az elhunyt 
végrendelete kötelez; végintézkedés hiányában az elhalálozás előtt vele együtt élő házastársa vagy 
élettársa; az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója. 
 
Ha a temetésre kötelezett személy nincs, vagy ismeretlen helyen tartózkodik; vagy 
kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési 
önkormányzat polgármestere – jogszabályban meghatározott határidőn belül – gondoskodik. 
 
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti település önkormányzata a költségeket hagyatéki 
teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti. A hagyatéki eljárás lefolytatásához a 
Polgármesteri Hivatal hagyatéki ügyintézőjét kell felkeresnie. 
 
A köztemetés történhet: 
- hamvasztásos (bemosásos) formában a hozzátartozó(k) írásbeli hozzájárulása alapján; 
- hagyományos koporsós formában (amennyiben hozzátartozó nincs, vagy nem lelhető fel); 
 
A szolgáltatás díját a Temetkezési Vállalat által kiállított számla tartalmazza. 
 
A köztemetés szolgáltatási csomagjától eltérő kegyeleti terméket, szolgáltatást a hozzátartozó 
nem kérhet! 
 
Fentiek tudomásul vételével kérem a köztemetés elrendelését. 
 
 
 
Gyenesdiás, 20……………………………………………….. 
 
 
 
 
                                                                                               ………………………………………… 

                                                                                                                       aláírás 


