
 

 

 
Illetékmentes! 

 

 

K É R E L E M  
települési támogatás 

temetési költség igényléséhez 

 

 

1. Személyi adatok: 

 

1.1 A kérelmező személyére vonatkozó adatok:  

1.1.1. Neve: ................................................................................................................... 

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

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

1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ........................................................................ 

1.1.5. Lakóhelye: ........................ ................................................................................. 

1.1.6. Tartózkodási helye: .............................................................................................. 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:..............................Adószáma:......................   

1.1.8. Állampolgársága: magyar  

1.2.    A kérelmező családi körülménye: (megfelelő aláhúzandó) 

 - egyedülálló 

 - házastársával/élettársával/szülővel él együtt  

1.2.1. Kérelmezővel közös háztartásban  élők száma: ................  fő  

 

1.2.2. Kérelmező családjában élők személyi adatai:   

      

A B C D 

Név 

(születési név) 

Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 

Anyja neve Társadalombizt. 

Azonosító Jele 
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2. Jövedelmi adatok: 

 

A kérelmező valamint a vele közös háztartásban élő személyek havi jövedelme forintban: 

 

 A B C 

A jövedelem típusa Kérelmező 
A kérelmezővel közös háztar-

tásban élő további személyek 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogvi-

szonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illet-

ve szellemi és más önálló tevékenységből szár-

mazó 

     

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások      

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

     

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szer-

vek által folyósított ellátások 

     

6. Egyéb jövedelem      

7. Összes jövedelem      

  

Egy főre eső jövedelem: ............................/fő. 

     

 
 

3. Lakásviszonyok:  

3.1. A lakásban tartózkodás jogcíme: ........................................ 

 

 

4. Vagyonnyilatkozat 

I. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:  

.............................. város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterüle-

te: ............... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:*...........................................- Ft 

Haszonélvezeti joggal terhelt:    igen      nem (a megfelelő aláhúzandó) 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 

....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: 

........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
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3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): 
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): 

............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca 

.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: 

................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

1. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: címe:    

....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: 

........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: ' 

a) személygépkocsi: típus .........................., rendszám:.............................   a szerzés ide-

je.......................... , valamint a gyártás éve: ......................... 

Becsült forgalmi érték:**.................................. - Ft 

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. tí-

pus.......................... . rendszám nélküli.............. rendszám................................. 

a szerzés ideje: , valamint a gyártás éve: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** ..........................................-. Ft 

 
Megjegyzés: 

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatko-

zat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban 

feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hiva-

talos pénznemében is fel kell tüntetni.  

                 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.  

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 

5. Nyilatkozatok: 

5.1. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatko-

zatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, keze-

léséhez. 

 

5.2. Felelősségem tudatában kijelentem,  hogy 

 a) a lakásban a közeli hozzátartozóként feltüntetett személyeken kívül más személy    életvi-

telszerűen nem tartózkodik, 

 b) életvitelszerűen lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek,  

 c) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

5.3 Tudomásul veszem, hogy ha a vagyonnyilatkozatban az ingatlanra, a gépjárműre, gépi 

behajtású termelő- és munkaeszközre vonatkozó becsült forgalmi érték vitatható, a hivatal 

külső szakértőt kérhet fel az érték meghatározására. A tényállás tisztázása érdekében lakáso-

mon környezettanulmány lefolytatható.   

5.5. Az eljárás megindításáról értesítést nem kérek.   
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5.6. Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési 

jogomról lemondok.
1
 

 

A kérelem mellékletei: 

- jövedelem igazolás 

- eredeti temetési számla 

 

 

Kunfehértó, 201......       

 

 

 

 

        ………………………………..

  

         kérelmező  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni. 


