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KÉRELEM
TEMETÉSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési helye, ideje: ..............................................................................................................
Lakóhelye: ...............................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: ................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................
Állampolgársága: ……………………………………………………………………………
Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):
………………………………………………………………………………………………..
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:
………………………………………………………………………………………………..
Családi állapota:

□ egyedülálló
□ házastársával/élettársával él együtt
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Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.
2. A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési helye, ideje: ..............................................................................................................
Lakóhelye: …………………………………………………………………………………...
Bejelentett tartózkodási helye: ………………………………………………………............
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................
3. A kérelmező eltartott gyermekeire vonatkozó adatok:
Név

Anyja neve

Születési helye,
ideje

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele
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4. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint házastársa/élettársa és a velük egy családban élő gyermekeik havi
jövedelme:
A jövedelem típusa

kérelmező házastárs,
gyermekek
élettárs
havi jövedelme (forint)

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
5. Az elhunyt személyre vonatkozó adatok:
Neve: .........................................................................................................................................
Születési neve: ..........................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................
Születési helye, ideje: ...............................................................................................................
Lakóhelye: ................................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: ..................................................................................................
Az elhalálozás helye és ideje: ………………………………………………………………...
6. Nyilatkozatok
Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján –
ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
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Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási
helyemen élek. (A megfelelő rész aláhúzandó!)
A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ....................................................................

..................................................................
kérelmező

A kérelemhez mellékelni kell:
-

temetési számla másolata,
halotti anyakönyvi kivonat másolata,
a család kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmeiről szóló igazolások másolata.

