
C. 134. KÖZTEMETÉS

Hatáskörrel rendelkező (eljáró szerv) neve, illetékességi területe:
 A települési önkormányzat polgármesterének hatásköre és illetékessége Nemti településen 
bekövetkezett halálesetre vonatkozik

Ügyintéző: Magné Kökény Katalin főelőadó 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
- halotti anyakönyvi kivonat vagy annak másolata
- eltemettetésre köteles személy jövedelmét igazoló igazolások

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 
az eljárás illetékmentes, szolgáltatási díj nincs

Alapvető eljárási szabályok, ügymenet:
Ügyintézés határideje: 
 30 nap, melyet megszakítanak a 2004. évi CXL. tv. 33.§. (3) bekezdésében foglalt eljárások 
időtartamai  (pl.  jogsegély,  hiánypótlásra-,  adatközlésre  felhívás,  szakhatósági  eljárás,  
szakvélemény  közlése,  eljárás  felfüggesztése.)  Az  eljárás  kivételes  esetben  legfeljebb  egy 
alkalommal maximum 30 nappal meghosszabbítható. 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- 63/2006.  (III.27.)  Kormányrendelet  a  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
- 2004.  évi  CXL.  törvény a közigazgatási  hatósági  eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól
-  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20§. (1) bekezdése
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 685. §. b) pontja
-  Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2006. (VI.8.)  önkormányzati  

rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről 

A  halálesetről  való  tudomásszerzést  követően  megvizsgáljuk,  hogy  van-e,  fellelhető-e  az  
elhunyt személy eltemettetésére köteles személy. 
A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni: 
- aki szerződésben vállalta, 
- akit végrendelet kötelez
- az elhalálozás előtt együttélő házastárs, élettárs, 
-  egyéb közeli  hozzátartozó a Polgári  Törvénykönyv szabályozása alapján (egyeneságbeli  
rokon, örökbefogadott- mostoha és nevelt gyermek, örökbefogadó- mostoha és nevelőszülő,  
testvér, egyeneságbeli  rokon házastársa- bejegyzett élettársa, jegyes- házastárs- bejegyzett  
élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, testvér házastársa- bejegyzett élettársa) 
Amennyiben az eltemettetésre köteles személy ismert,  határidő  tűzésével  felszólítjuk,  hogy 
gondoskodjék  az eltemettetésről.  Ha nincs,  vagy nem lelhető  fel  az  eltemettetésre köteles  
személy,  vagy az  arról  nem gondoskodik,  a  haláleset szerinti  önkormányzat  intézkedik  a 
köztemetésre. 
Amennyiben az elhunyt lakóhelye és a haláleset helye szerinti önkormányzat eltér, a lakóhely  
szerinti önkormányzat a köztemetés költségét a haláleset szerinti önkormányzatnak megtéríti. 
Az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat a köztemetés költségét hagyatéki teherként  
bejelenti, vagy a z eltemettetésre köteles személyt annak megtérítésére kötelezi. 



Ügyintézés helye: Nemti Kossuth út 28. 
Ügyfélfogadási napok: hétfő, kedd, csütörtök 7.30 órától 16.00 óráig
Telefon: 32/ 364-002
              20-399-5105
Fax: 32/364-002
E-mail: magne@matnesz.hu
Időpontfoglalás: e- mail címen történő bejelentkezés visszaigazolásával.


