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3.melléklet a 3/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez 

Temetési támogatás iránti kérelem 

 

1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok 

Neve: …………………………………………………………………………………. 

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

Születési hely, idő: ...........................................................................................................................  

Állampolgárság: ...............................................................................................................................  

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

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

TAJ szám: .........................................................................................................................................  

 

2.A kérelmező családi állapota (a megfelelő választ kérjük a □-be x-el megjelölni.) 

□ egyedülálló 

□ házastársával/élettársával él együtt 

3. A házastárs/élettárs személyi adatai 

Neve: ............................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................  

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

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

Születési hely, idő: ...........................................................................................................................  

Állampolgársága: .............................................................................................................................  

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

Tartózkodási hely: ...........................................................................................................................  
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TAJ szám: ……………………………………………………………………………. 

 

Gyermek neve Születési helye, ideje Anyja neve Állampolgársága, TAJ 

száma  

    

    

    

    

    

    

 

4. Az elhunyt személy adatai: 

Neve:……………………………………………………………………………………………. 

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

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

Haláleset helye, ideje:………………………………………………………………………….. 

Utolsó lakóhelye/ tartózkodási helye: …………………………………………………………. 

 

Nyilatkozom, hogy elhunyt 

- tartására, eltemettetésére   köteles voltam nem voltam köteles * 

- eltemettetését szerződésben  vállaltam nem vállaltam* 

* a megfelelő válasz aláhúzandó 

 5. A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élők havi nettó 

jövedelme forintban:   

 A jövedelmek típusai  A kérelmező  

jövedelme 

 A kérelmezővel  

közös háztartásban  

élő házastárs  

(élettárs) 

jövedelme 

 A kérelmezővel  

közös háztartásban  

élő egyéb rokon  

jövedelme 

 Összesen 



 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 

            

 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem             

 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó 

jövedelem 

            

 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű 

ellátások 

            

 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó 

támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi 

pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 

            

 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli 

ellátás 

            

 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem             

 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

            

 9. A család összes nettó jövedelme:             

 10. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők 

(tartásdíj összege) 

            

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó. 

A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére kiállított temetési költséget igazoló 

számlát/ számlákat, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot! 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek.  

Dátum: ...................................................... 

................................................................... 

az igénylő aláírása 

Igénylő hozzátartozóinak aláírása: 

 

 

………………………………………………   ……………………………………………….. 

 

  



 

TÁJÉKOZTATÓ  

 

Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok:  

A temetési költségek mérséklésére – a halotti anyakönyvi kivonat kiállítását követő 60 napon 

belül – temetési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki az elhunyt személy 

eltemettetéséről köteles gondoskodni. A határidő elmulasztása jogvesztő.  

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (1)-(2) bekezdése 

alapján 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 elhalálozása előtt vele együtt élő 

házastársa  

vagy élettársa;  

d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.  
A temetési támogatási kérelem benyújtási határideje a halotti anyakönyvi kivonat kiállítását követő 

60. nap. A benyújtási határidő jogvesztő. 

A temetési támogatás összege az önkormányzati rendelet alapján kerül megállapításra. 

A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére kiállított temetési költséget igazoló 

számlát/ számlákat, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot! 

 


