24/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
KÖZTEMETÉS IRÁNTI KÉRELEM

Alulírott kérem Sorkikápolna Község Önkormányzatát, hogy
néhai ………………………………………………………..…………………………. (név)
leánykori név: ……………………………………………………………………….…..
Szül. hely, idő: ………………………………………………………………………….
Anyja leánykori neve: …………………………………………………………………..
elhalálozás időpontjában fennálló utolsó lakóhelye: ……………………………………
………………………………………..., TAJ száma: …………………………………..
elhalálozás ideje: ………………………………………………….
közköltségen történő eltemetéséről gondoskodjon.
Kijelentem, hogy temetésre kötelezett személy vagyok, de anyagi helyzetem miatta a temetés költségeit
létfenntartásom veszélyeztetése nélkül vállalni nem tudom.
Kérem az elhunyt ……………………….. szertartás szerinti temetésének elrendelését.
A köztemetés helyéről, idejéről kérek /nem kérek értesítést. (megfelelő rész aláhúzandó)
Kérelmező neve:
Neve: ………………………………………………………..…………………………
leánykori név: ……………………………………………………………………….…..
Szül. hely, idő: ………………………………………………………………………….
Anyja leánykori neve: …………………………………………………………………..
lakóhelye: …………………………..............................................................................…………
………………………………………..., TAJ száma: …………………………………..
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint
-

-

A
temetést
szerződésben
vállalta
…………………………………………...…..(név)
………………………………….……………………. (lakcím) szerinti lakos.
A temetést szerződésben vállaló személy nincs.
Az elhunyt végrendeletében az alábbi személyt nevezte meg: …..………………………
…………………………. (név) …………………………………………………… (lakcím), akinek a
temetésről gondoskodni kell.
Végrendelet nem készült, nem jelölt meg végrendeletben temetésre köteles személyt.
Az elhunyttal elhalálozása előtt együtt élő házastársa ………………………………
………………………. (név), leánykori neve:………………………………………
Szül. helye, ideje: …………………………………………………………………..
állandó lakcíme: …………………………………………………………………….

Az elhunyt közeli hozzátartozója: házastárs, egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt
gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő és a testvér

Név

szül. idő

anyja neve

rokoni foka

Belföldi
állandó
lakcímre

Belföldi
tartózkodási
lakcíme

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a
szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kijelentem, hogy az eljárás során az önkormányzattal együttműködöm.
……………………, 20…... …………………….. hó ……. nap

…………………………………
aláírás
Tájékoztatom, hogy az 1999. évi XLIII. Tv. 20. § /1/ bekezdése alapján a temetésre kötelezett személy:
a) aki a temetést szerződésben vállalta;
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;
d) az elhunyt közeli hozzátartozója (2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1) pont).
Tudmásul veszem, hogy 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 kérelemhez mellékelni kell:
- a köztemetésre kötelezett – és családja - jövedelemigazolását
- halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.

