KÉRELEM
Temetési támogatás megállapítására
I. Személyi adatok:
1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Név: ...............................................................születési név:..........................................................
Születési hely, idő:.......................................................anyja neve:...............................................
Lakóhelye:......................................................................................................................................
Tartózkodási helye:........................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma) ………………………
Állampolgársága:………………………………………………
Telefonszám*:………………………………………
e-mail cím*:…………………………………………
2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén) :
Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
EU kékkártyával rendelkező, vagy
Bevándorolt/Letelepedett, vagy
Menekült/Oltalmazott/Hontalan
3. Kérelmezővel közös háztartásban élők szám: ……… fő
VELEM EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓIM ADATAI :
Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

2.
3.
4.
5.
6.
Alulírott kérem, hogy részemre az alábbi okok miatt temetési támogatást szíveskedjenek kiutalni:
Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként.
Kérelmemhez az alábbi igazolásokat csatolom:
a.) jövedelemnyilatkozathoz a jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolást,
b.) halotti anyakönyvi kivonat másolata,
c.) temetési számla másolata.
Sárrétudvari, 20…………………………….
…………………
Kérelmező

Nyilatkozat*
Nyilatkozom, hogy a temetési költségek finanszírozása érdekében a hadigondozásról szóló törvény
alapján temetési hozzájárulásban nem részesülök.
Nyilatkozom, hogy az elhunyt eltemettetésére ellenszolgáltatás fejében szerződésben nem vállaltam
kötelezettséget.

Sárrétudvari, 20…………………………….
……………………
kérelmező
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Jövedelem típusa

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből:
közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási
hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

1)
Kérelmező
jövedelme

2)
3)
4)
5)
Hozzátartoz Hozzátartoz Hozzátartoz Hozzátartoz
ó jövedelme ó jövedelme ó jövedelme ó jövedelme

Felhívom figyelmét, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
10. §. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szervek megkeresésére az állami
adóhatóság tizenöt napon belül köteles közölni a szociális ellátást igénylő, valamint – írásbeli
felhatalmazás alapján – az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendő
személy személyi jövedelemadójának alapját.
Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról
lemondok.
Dátum:__________________________
________________________
kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolni kell:
a) nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő
fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem beadását megelőző havi
díjszelvény másolatát, vagy bankszámlakivonatot,
b) munkaviszonnyal rendelkező esetében a munkáltató által kiadott igazolás a kérelem beadását
megelőző havi nettó keresetről, külön a családi pótlék összegét feltüntetve,
c) önkormányzat, járási hivatal által folyósított pénzbeli ellátás határozatát, (előző hónapban utalt
ellátás összegéről az előző hónap szelvényének másolatát vagy bankszámlakivonatot),
d) a Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát,
a folyósított ellátás összegéről az előző hónap szelvényének másolatát,
e) vállalkozó esetén a NAV jövedelemigazolása az előző gazdasági évre vonatkozóan,
f) őstermelő esetén a NAV jövedelemigazolása az előző gazdasági évre vonatkozóan,
g) árvaellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiküldött összesítő fénymásolata
(amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító határozat másolata),
h) főiskolán, egyetemen, nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók az ösztöndíjuk
kérelem beadását megelőző havi összegéről szóló igazolást, amennyiben ösztöndíjjal nem
rendelkeznek, az arról szóló nyilatkozat becsatolása szükséges,
i) ha a kérelmező családi állapota elvált, jogerős bírósági ítéletet a válásról, gyermektartásdíj
megállapításáról szóló jogerős bírósági ítéletet, valamint igazolást a kérelem beadását megelőző
hónapban fizetett tartásdíjról

