Köztemetés

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.”

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.

A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Temető tv.) 20. § (1) bekezdésében foglaltak szerint „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 elhalálozás előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;
d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.”

A hatáskör eredeti címzettje:  képviselő-testület
Átruházott hatáskörben: Zirc városban – jegyző, 
                                            Borzavár és Lókút községben- polgármester jár el
                                      
A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területe: Zirc, Borzavár, Lókút 

Eljárási illeték díja: a szociális igazgatási eljárás: költség és illetékmentes

Az ügyintéző: Simonné Kukoda Bernadett igazgatási ügyintéző
		              8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Iroda száma:               fsz. 108.

Ügyfélfogadás :          Hétfő és Szerda: 8.00-12.00 óráig,  13.00-16.00 óráig
                                     Péntek: 8.00-12 óráig

Felvilágosítás és időpont egyeztetés kérhető: 
		             tel.: 88/593-700/142
		             E-mail: pmh@zirc.hu
Igénybe vehetik: magánszemélyek
Ügyintézés kezdeményezhető:  Személyesen illetve postai úton

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok (okmányok): szükséges nyomtatványok. Szociális ügyintézőtől szerezhetők be, illetve a www.zirc.hu honlapról letölthető (Letölthető nyomtatványok), továbbá jogszabály által előírt kötelező mellékletekkel szükséges felszerelni a kérelmet.

Ügyintézési határidő: 21 nap

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek: 
-	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
-	a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
-	a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. év XLIII. törvény,
-	a temető törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 
-	a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
-	Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet
-	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
-	Lókút Község Önkormányzata Képviselőt-testületének a szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet

Az ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a kapcsolattartás technikai szabályairól és az üzemzavarról szóló tájékoztatás külön dokumentumban található.

Az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről szóló tájékoztató külön dokumentumban található.


