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Köztemetés 

Hatáskörrel rendelkező szerv: 

 Polgármester 

Az eljárás megindításának módja: 

 köztemetést kérő kezdeményezése 

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye:  

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztály 

1145 Budapest Pétervárad utca 2. 

 

Ügyfélfogadás ideje:   Hétfő :      13:30. – 18:00 

     Szerda:       8:15. – 12:00 és 12:30 – 16:30 

     Péntek :      8:15. – 11:30 

 

 

Ügyintézés határideje: a hatósághoz történő megérkezést követő 21 nap 

 

Fellebbezési határidő: a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  

 

A haláleset helye szerinti önkormányzat gondoskodik az elhunyt személy eltemettetéséről, 

abban az esetben, ha nincs vagy nem fellelhető az eltemettetésre köteles személy, vagy az 

eltemettetésről nem gondoskodik. A polgármester határozattal rendeli el a köztemetést, a 

költségeket az illetékes közjegyzőnél hagyatéki teherként bejelenti vagy az eltemettetésre 

köteles személyt határozattal a köztemetés költséginek megtérítésére kötelezi. 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatvány megnevezése: 

Nincs 

Az ügyintézéshez szükséges mellékletek felsorolása:  

 Eredeti halotti anyakönyvi kivonat,  

 az elhunyt halottvizsgálati bizonyítványának az eltemettető részére kiállított 

példánya,  

 a köztemetést kérő és családtagjai egy havi nettó jövedelemviszonyait tanúsító 

igazolások, kivéve, ha nem kötelezhető a személy az eltemettetésre, 

 a köztemetést kérő személyi azonosító igazolványa,  

 a köztemetést kérő lakcímkártyája, 

 a köztemetést kérő TAJ kártyája. 
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Eljárási illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj meghatározása: 

Nincs 

Az eljáráshoz kapcsolódó alapvető jogszabályok felsorolása, helyi rendelet 

megnevezése:  

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

 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről, 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.),  

 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény végrehajtásáról, 

 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 

szabályairól, 

 34/1999 (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései 

végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról. 


