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Kérelem 
rendkívüli települési támogatás megállapítására, 

a temettetés költségeihez való hozzájárulásra 

1.) Személyi adatok 
Kérelmező neve: ................................................................................................................................................................................   

Születési neve: ....................................................................................................................................................................................   

Anyja neve: .........................................................................................................................................................................................   

Születési hely, év, hó, nap: ...............................................................................................................................................................  

Lakóhely: .............................................................................................................................................................................................   

Tartózkodási hely: .............................................................................................................................................................................   

TAJ: .....................................................................................................................................................................................................   

Telefonszám:  ....................................................................................................................................................................   

2.) A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó 
jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: 

 Név Születési hely, idő Anyja neve TAJ száma 

házastársa, élettársa     

egyéb rokon (akinek 
eltartásáról 
gondoskodik) 

    

gyermekei     

     

3.) Az elhalálozott 
Neve (asszonyoknál leánykori név is): ...........................................................................................................................................  

Születési hely, év, hó, nap:  ..............................................................................................................................................................  

Anyja neve: .........................................................................................................................................................................................  

Lakóhelye: ...........................................................................................................................................................................................  

Rokoni kapcsolata a kérelmezővel: .................................................................................................................................................  

Halálesetének helye, ideje: ...............................................................................................................................................................  

A kérelemhez csatolandó: 
1. halotti anyakönyvi kivonat (másolata) 
2. eredeti temetési számla 
3. a kérelmező és vele együtt lakó családtagok jövedelmi kimutatása  



 

A jövedelmek típusai A kérelmező 
jövedelme 

A családban élő 
közeli hozzátartozó 

jövedelme 

Összesen 

Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló 
egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 
táppénz 

   

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló tevékenységből 
származó jövedelem 

   

Nyugellátás és megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásai (például rokkantsági 
ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti 
ellátás, szolgálati járandóság, balett-művészeti 
életjáradék, átmeneti bányászjáradék, 
időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

   

A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, 
GYES, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

   

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi 
szervek által folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátások 

   

Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, 
ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem) 

   

A család összes nettó jövedelme    

A család összes nettó jövedelmét csökkentő 
tényező (fizetett tartásdíj összege) 

   

Egy főre jutó nettó jövedelem:  .....................................................................................  Ft/hó 

Nyilatkozat 

Nyilatkozom, hogy a temetési költségek enyhítése érdekében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV tv. alapján 

temetési hozzájárulásban nem részesülök. 

A kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1989. évi III. 

törvény 10.§ (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV – útján ellenőrizheti. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 99.§ (2) bekezdésében 

foglaltak alapján, kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok. 

Kelt: ......................................................................  

 ............................................................................  
 támogatást kérő aláírása 


