
   
 

 

 

 
4531 Nyírpazony, Arany János utca 14. 
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                                                                        K  É  R  E  L  E  M  

KÖZTEMETÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 

A KÉRELMEZŐ ADATAI: 
 

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

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

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

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

TAJ száma:: ................................................................Adószáma:: ......………................……... 

Családi állapota:………………………………..….. Állampolgársága:………….....…………. 

Lakóhelye:……... ................……………………….………………………..….......................... 

……………………………………...…..út, utca, tér ……….sz. …….. em., fszt. …..…….asz. 

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

Telefonszáma (nem kötelező megadni):………………………………………………………... 

Jogosult tartására köteles személy alapvető személyazonossági adatai: 

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

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

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

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:……….. 

Hallotti anyakönyvi kivonat száma:……………………………………Vallása:………………. 

 

http://www.nyirpazony.hu/


II. A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTT ÉLŐ – OTT BEJELENTETT 

LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZŐ- KÖZELI 

HOZZÁTARTOZÓK, AZAZ A CSALÁD TAGJAINAK ADATAI: 

 

NÉV, 

LEÁNYKORI 

NÉV 

SZÜLETÉSI IDŐ, 

ROKONSÁG 

MEGJELÖLÉSE 
ANYJA 

LEÁNYKORI 

NEVE 

 

 

CSALÁDI 

ÁLLAPOTA 

 

FOGLAL-   

KOZÁS 

     

     

     

 
 

    

     

     

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! 

 

 



III.  JÖVEDELEM NYILATKOZAT  

 

A jövedelem típusa Kérelmező 

jövedelme 

Házastárs/élettárs 

jövedelme 

 

A családban élő 

további közeli 

hozzátartozó(k) 

jövedelme 

 

1.) Munkaviszonyból 

és más foglalkoztatási 

jogviszonyból 

származó jövedelem 

 

   

2.) Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve 

szellemi és más 

önálló tevékenységből 

származó jövedelem 

 

   

3.) Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 

 

   

4.) Nyugellátás és 

egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres ellátás 

   

5.) Önkormányzat és 

munkaügyi szervek 

által folyósított ellátás 

   

6.) Egyéb jövedelem 

 

   

7.) Összes jövedelem 

 

   

 

EGY HÓNAPRA JUTÓ NETTÓ JÖVEDELEM: ..................................................................Ft. 

EGY FŐRE JUTÓ NETTÓ HAVI JÖVEDELEM: ................................................................ Ft. 



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. 

 

 

 

Nyírpazony, 20…..  év ........…………........hó ………….. napján 

     

       

 

 

                                                               .................……………............. 

 

                                                      a kérelmező aláírása 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



T Á J É K O Z T A T Ó 

köztemetés megállapítása iránt benyújtott kérelemhez csatolandó dokumentumokról 

 

 

Kérelmezőlaphoz kérjük csatolni!  

A kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a kérelem beadását megelőző 

hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat: 

- nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő 

fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi 

nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát; 

- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott 

igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről, külön feltüntetve a családi pótlék 

összegét; 

- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a 

folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát; 

- vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről – tételesen havi 

bontásban – könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának 

feltüntetésével) és igazolást a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) az előző gazdasági érve 

vonatkozólag; 

- őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását 

megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről szóló igazolás; 

- GYES, GYET, CSP folyósítása esetén előző 1 havi szelvények fénymásolatát, valamint 

árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 

küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az 

elutasító/megszüntető határozat fénymásolata) 

- válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a 

megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy igazolást 

(amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát) 

- 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; 

- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony 

fennállásáról szóló dokumentum – a tagozat jelölésével –fénymásolatát; 

- a félév ösztöndíjának összegéről szóló igazolást, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről 

szóló dokumentum fénymásolatát; 

- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát; 

- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék, 

saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát; 

- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb 

összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat; 

- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat 

fénymásolatát; 

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. 

 

Rátemetés esetén az ÁNTSZ igazolása szükséges ahhoz, hogy a sírhely megbontható. Az eljáráshoz a 

már korábban eltemetett és a jelenleg elhunyt személyek eredeti halotti anyakönyvi kivonatának 

bemutatása, és az eljárási illeték megfizetése szükséges. 

 

 

Fentiek tudomásul vételével kérem a köztemetés elrendelését. 

 

 

 

Nyírpazony, 20……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                       aláírás 


