
Cegléd - Köztemetés 

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia az elhunyt 

személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre 

köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

Jogosultak köre 

Amennyiben az elhunytnak nincs hozzátartozója, vagy a hozzátartozója nem lelhető fel, az 

eljárást azon hatóság kezdeményezi, aki a halálesetről tudomással bír. 

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 törvényes öröklés rendje szerint.  

Mit kell tennie 

A köztemetés iránti kérelmeket a haláleset helye szerinti illetékes települési önkormányzatnak 

kell benyújtani. 

Kötelezettségmulasztás 

Azt, aki törvény alapján a temetésre kötelezett és a kötelezettségét nem teljesíti, az elhalálozás 

helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője felszólítja 15 napon belüli teljesítésre. 

Határidők 

Az ügyintézési határidő a halálesetről való tudomásszerzéstől számított huszonegy nap.  

Benyújtandó dokumentumok 

Személyes megjelenés esetén: 

• Érvényes személyazonosításra alkalmas fényképes okmány (személyazonosító 

igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély). 

• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 

Továbbá a kérelemhez mellékelni kell: 

• Halotti anyakönyvi kivonat eredetben,  

• Halott-vizsgálati bizonyítvány temetést intéző példánya eredetben,  

• rendőrségi engedély (rendkívüli haláleset), 



• A temetésre kötelezett írásbeli kérelme a köztemetés elrendelésére. 

  

Fizetési kötelezettség 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

16. § A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- 

és illetékmentes. 

Eljáró szerv 

Hatáskörrel rendelkező szerv: Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése: Cegléd Város Önkormányzat Polgármestere 

átruházott hatáskörben  

Illetékességi terület: Cegléd város közigazgatási területe 

Felettes szerv/jogorvoslat 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

A jogorvoslatot a határozat, az önállóan fellebbezhető végzés kézhezvételétől számított 15 

napon belül Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez lehet illetékmentesen 

benyújtani. 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, 

amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül 

eső ok miatt nem hivatkozott. 

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és 

illetékmentes. 

Egyéb információk 

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat 

• a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy 

• az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 

A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a megtérítési kötelezettség 

alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén 

mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. 

  

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra. A 

portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az 

űrlap nevét (Köztemetési kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Szociális" lehetőséget, 



valamint az "Ügytípus"-nál a "köztemetés" lehetőséget. A talált űrlapok listájából a megfelelő 

űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap. 

Vonatkozó jogszabályok 

• a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rend.  

• a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

• a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 

szóló145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 

• az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

• Cegléd Város Önkormányzatának 29/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 

pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 

Fogalmak 

• Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a 

mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a 

testvér; 

• Lakcím: ennek megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás 

adatai irányadóak. 

  

https://njt.hu/eli/v01/R/2006/Korm/63
https://njt.hu/eli/v01/R/2006/Korm/63
https://njt.hu/eli/v01/TV/1999/43
https://njt.hu/eli/v01/TV/1999/43
https://njt.hu/eli/v01/R/1999/Korm/145
https://njt.hu/eli/v01/R/1999/Korm/145
https://njt.hu/eli/v01/TV/1997/154
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/310093
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/310093
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KÖZTEMETÉS IRÁNTI KÉRELEM 

NYOMTATVÁNYHOZ 

 

Űrlap száma: ASP-HGY-KTK-2017 
 

Az űrlapon a beküldő adatainál a pontos személyes adatokat szükséges feltüntetni, a 

személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő adatok 

alapján. Amennyiben értesítési címe eltér a lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő 

adatoktól a levelezési cím alatt szükséges feltüntetni a pontos címet. 

I. Az elhunytra vonatkozó adatoknál a pontos személyes adatokat szükséges feltüntetni, a 

személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő 

adatok alapján. A családi állapot kitöltése során a halotti anyakönyvi kivonaton szereplő 

adatot szükséges feltüntetni. Az elhalálozás helye megadása során a halottvizsgálati 

bizonyítványon szereplő adatokat kell feltüntetni. 

 

III. A kérelmező adatainál a pontos személyes adatokat szükséges feltüntetni, a 

személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő 

adatok alapján. 

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 törvényes öröklés rendje szerint. 

 

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a 

nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; 

 

IV. A hagyatéki eljárásban érdekelt személy adatainál a temetésre kötelezhető személyek 

adatait szükséges feltüntetni. 

 

VI. Az Önkormányzat a temetési költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes 

közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés 

költségeinek megtérítésére kötelezi. Az eltemettetésre köteles személy a megtérítési 

kötelezettség alól kérelmére egészében mentesíthető, ha szociálisan rászorult és 

hagyatéki teher bejegyzésére alkalmas ingatlannal nem rendelkezik, 50 % arányban 

mentesíthető, ha szociálisan rászorult és kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan 

tulajdonával rendelkezik. 

 

Amennyiben a temetésre kötelezett hamvakra igényt tart, úgy szükséges befogadó nyilatkozat 

a temetkezési helyről. 

Amennyiben a hamvakat tartalmazó urnát temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli helyezi el 

az eltemetésre köteles személy, akkor nyilatkozatában vállalnia kell, hogy az urnát kegyeleti 

igényeknek megfelelő körülmények között tárolja és az elhunytnak a Polgári Törvénykönyv 

szerinti hozzátartozói, valamint a végrendeleti juttatásban részesített személyek részére a 
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kegyeleti jog gyakorlásának lehetőségét biztosítja, valamint az elhunyt közeli hozzátartozóit az 

urna elhelyezésére szolgáló hely címének változásáról tájékoztatja. 


