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Iktatószám: 
 

KÉRELEM 
TEMETÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

 
1. SZEMÉLYI ADATOK 

A kérelmező: 
Neve: ____________________________________________________________________ 
 
Születési neve: _____________________________________________________________ 
 
Anyja neve: ________________________________________________________________ 
 
Születés helye, ideje (év, hó, nap): _______________________________________________ 
 
Állampolgársága: ____________________________________________________________ 
 
Telefonszáma: ______________________________________________________________ 
 
Lakóhelye: _________________________________________________________________ 
 
Tartózkodási helye: __________________________________________________________ 
 
Társadalombiztosítási azonosító jele: _____________________________________________ 
 
Bankszámlaszáma: (akkor kell megadni, ha a kifizetést bankszámlára kéri: 

__________________________________________________________________________ 

A folyószámlát vezető pénzintézet megnevezése: ____________________________________ 
 

Az elhunyt: 

Neve: _____________________________________________________________________ 
 
Születési neve: _______________________________________________________________ 
 
Anyja neve: _________________________________________________________________ 
 
Születés helye, ideje (év, hó, nap): ________________________________________________ 
 
Volt lakóhelye:_______________________________________________________________ 
 
Volt tartózkodási helye:________________________________________________________ 

http://www.otteveny.hu/
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2. NYILATKOZATOK 

2.1 Nyilatkozat a Kérelmező családtagjaira vonatkozóan: 

A Kérelmező családtagjának adatai 

Neve 
Születési helye, 

ideje 
Anyja neve 

Rokoni kapcso-
lat a kérelmező-

vel 

TAJ száma 

  
 

   

     

     

  
 

   

  
 

   

  
 

   

2.2 Nyilatkozat a Kérelmező, valamint családtagjai havi jövedelméről:  

  A jövedelem típusa/hó Kérelmező 
A kérelmezővel egy családban élő további sze-
mélyek 

1. 
Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszony-
ból származó jövedelem 

        

2. 
Közfoglalkoztatásból szár-
mazó jövedelem 

    

3. 

Társas és egyéni vállalko-
zásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló te-
vékenységből származó jö-
vedelem 

        

4. 
Táppénz, gyermekgondo-
zási támogatások 

        

5. 
Nyugellátás és egyéb nyug-
díjszerű rendszeres szociá-
lis ellátások 

        

6. 

Önkormányzat, járási hi-
vatal és munkaügyi szer-
vek által folyósított ellátá-
sok 

        

6. 
Egyéb jövedelem (pl. tar-
tásdíj) 

  
 

      

7. Összes jövedelem 
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2.3 Egyéb nyilatkozatok1 
 

Egyedül élő2 vagyok. IGEN      NEM 

Egyedülálló3 vagyok. IGEN     NEM 

Életvitel-szerűen a bejelentett lakóhelyemen/tar-
tózkodási helyemen élek. 

IGEN      NEM. 

 

Kijelentem, hogy az általam, a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.   
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény rendelkezései alapján a szociális hatáskört gyakorló 
szerv – az állami adóhatóság útján, valamint a Magyar Államkincstár által vezetett egységes szociális 
nyilvántartásban szereplő adatok alapján – ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasz-
nálásához. 

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, valamint 
azt, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamatokkal 
megemelt összegben visszakövetelheti. 

Öttevény, 2020. _____________ 

 

 _______________________ 
 Kérelmező aláírása 

 

  

 
1 Aláhúzással jelölje 
2 Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban él; 
3 Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa 

van; 
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TÁJÉKOZTATÓ 

A kérelem benyújtásának feltétele az alábbi kötelező mellékletek csatolása:  

1. Jövedelemigazolás 

1.1 Rendszeres jövedelem esetén: A Kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy/ek mun-
káltatója által kiállított nettó jövedelemigazolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról, vagy a 
kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét igazoló folyószámla kivonat. 
1.2 Nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó, vagy őstermelő jövedelme 
esetén: A kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról 
szóló nyilatkozat. A vállalkozás megszűnése esetén annak megszűnését igazoló dokumentum. 
1.3 A gyermek ellátásához, gondozásához kapcsolódó támogatások, különösen: GYED, GYES, 
GYET stb. igazolás (postai szelvény, folyószámla kivonat, vagy az ellátást folyósító szerv igazolása). 
1.4 Nyugellátás/Árvaellátás: A Nyugdíjfolyósító Szerv által év elején megküldött összesítő a folyó-
sítás összegéről és jogcíméről-, valamint a kérelem beadását megelőző havi folyósítási szelvény, 
vagy folyószámla-kivonat fénymásolata. 
1.5 Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolata, a 
kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvény, vagy bankszámla 
kivonat másolata. 
1.6 Folyósított gyermektartásdíjról szóló igazolás (postai szelvény, folyószámla kivonat másolata). 
 
2. Egyéb igazolások 

2.1 A halotti anyakönyvi kivonat másolata.  
2.2 A Kérelmező nevére kiállított, a temetés költségeit tartalmazó számla másolata (Megjelölve rajta, 
hogy urnás, vagy koporsós temetésről szól.). 
2.3 Egyedül élő, vagy egyedülálló esetén a házasság felbontásáról, illetve esetlegesen a közös 
gyermek elhelyezését és tartását szabályozó bírósági döntés másolata. 
2.4 18-25 év közötti, eltartott gyermek esetében az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás 
munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, valamint igazolás az esetleges 
ösztöndíj összegéről. 
 

A vonatkozó helyi szabályozás: Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2019. (X. 02.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról 

 

10.§ (1) Elhunyt személy eltemettetéséhez rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a 
személynek, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott: 
a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy 
b) eltemettetésre köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve 
családja létfenntartását veszélyezteti, 
és akinél az egy főre jutó jövedelem családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %- át, egyedül élő, vagy egyedülálló esetén annak 350 %- át nem éri el. 
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkí-
vüli települési támogatás összege: 
a) urnás temetés esetén 30.000,-Ft,  
b) koporsós temetés esetén 50.000,-Ft. 
(3) Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől szá-
mított 60 napon belül lehet benyújtani a Hivatalnál.  
(4) A temetési támogatás akkor állapítható meg, ha vagy az elhunyt volt öttevényi állandó lakos, 
vagy az eltemettetésről gondoskodó személy Öttevényen állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik. 
(5) A temetési támogatás megállapításának további feltétele, hogy a temetési költségekről szóló 
számla a kérelmező nevére kerüljön kiállításra.   


