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Ügyintéző, hivatali elérhetőség: 

Domjánné Kovács Ildikó telefon: 22/245-005 mellék: 109 

szociális ügyintéző e-mail: hivatal@sarszentmihaly.hu 

 Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal 

 8143 Sárszentmihály, Fő út 54. 

 ügyfélfogadási idő: 

hétfő: 800-1200, szerda: 900-1200, 1300-1800, csütörtök: 1300-1600 

 Jogforrás: 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt.) 

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

és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól (a továbbiakban: 

63/2006.(III.27.) Kr.) 

 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről (a továbbiakban: Ttv.) 

 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról 

 Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(I.30.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról (a továbbiakban: Ör.) 

Fenti jogszabályok elérhetők a www.njt.hu honlapon. 

 

Eljáró hatóság: 

A köztemetéssel kapcsolatos ügyekben átruházott hatáskörben a polgármester jár el. 

Illeték: 

Illetékmentes. 

Költségek: 

A köztemetés nem ingyenes. (Lásd! 2/-5/ pontban foglaltak) 

 

1/ A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete - a halálesetről való 

tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen 

történő eltemettetéséről, ha 

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

1.1/ A halálesetről való tudomásszerzést követően az eljáró szerv megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg 

fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy. 

Amennyiben e személy fellelhető, határidő tűzésével fel kell szólítani, hogy gondoskodjék az elhunyt 

személy eltemettetéséről. 

A köztemetés költsége magában foglalja az egészségügyi intézményben végzett halottkezelési 

tevékenység és a halottszállítás díját is. 

1.2/ A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni: 

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 egyéb, közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint. 
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2/ Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: utolsó lakóhely) 

szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az 1/ pont szerinti önkormányzatnak megtéríti. 

A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni. 

3/ Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat 

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

b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 

4/ A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a 3/ pont b) pontjában 

meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő 

körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. 

4/1 Önkormányzatunk a megtérítési kötelezettség alól kérelmére mentesíti azt az eltemettetésre köteles 

személyt, aki egyedül élő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300%-át, vagy nem egyedül élő és családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. 

5/ Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési költséget 

viselő önkormányzat a 3/ pont szerint jár el. 

6/ Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy hamvasztás nélkül történik. 

Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben 

ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet. 

Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a 

temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más szerv vagy személy úgy 

gondoskodik, mintha az elhunyt saját halottja volna. 

Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében nincs 

megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet. 

-//- 


