
7. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez 

 

K É R E L E M 

 

Temetési költségek finanszírozásához nyújtott  települési támogatás igényléséhez 

 
Kérelmező adatai: 

 

Név: ……………………………………………..Születési név:……………………………………… 

 

Szül.helye: ........................................... ……….. Ideje:………………………………………… 

 

Anyja neve:..........................................................  TAJ szám:  ................................................................  

 

Állandó lakóhelye:  ..................................................................................................................................  

 

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

 

Családi állapota: .........................................  Foglalkozása: ......................................................................  

 

 

A támogatási kérelem indoka:……………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma : ............................................................... fő 

 

A családban élő közeli hozzátartozók adatai: 

 

Név, születési név is Hozzátartozói minőség Születési hely, idő, TAJ Anyja neve 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 



 

Jövedelmi adatok 
 

 

A jövedelmek típusai 

 

Kérelmező 

jövedelme 

 

A kérelmező családjában élők jövedelme 

 

Összesen 

1./ Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó jövedelem 

      

2./ Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

jövedelem 

      

3./ Alkalmi munkavégzésből 

származó jövedelem 

      

4./ Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

      

5./ Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások  

      

6./ Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 

folyósított pénzbeli ellátás  

      

7./ Egyéb jövedelem       

8./ Összes jövedelem       

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

Nyilatkozat: 
 

Alulírott ____________________________________büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 

hogy egyedülállóként élek. 
 

Alulírott ____________________________________büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 

hogy egyedül nevelem gyermeke(i)met. 
 

Alulírott _________________________________büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 

hogy ____________________________________ nevű gyermeke(i)m után ________________Ft.  

tartásdíjban részesülök / nem részesülök. 

Alulírott _________________________________büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 

hogy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezem.   
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 
 

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 

a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (6)-(7) bekezdései alapján az önkormányzat 

jogosult ellenőrizni a költségek igazolásának alátámasztásul szolgáló dokumentumok bekérésével 

vagy az állami adóhatóság útján. 
 

Alulírott, hozzájárulásomat adom, hogy a közigazgatási szerv személyes adataimat a feladat ellátás 

érdekében kezelje. 

 

L e n t i , …………………… 

……………………………… 

                                                                                                                      kérelmező



 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

 kérelmező és családjában élő közeli hozzátartozók a kérelem benyújtását megelőző havi nettó 

jövedelméről, egyéb jövedelméről (családi pótlék, özvegyi nyugdíj, stb.) szóló igazolást 

 álláskeresési ellátásban részesülő esetén ZMKH Lenti Járási Hivatal határozatát 

 ellátással nem rendelkező esetén a ZMKH Lenti Járási Hivatal igazolását, hogy ellátásra nem 

jogosult, de nyilvántartásukban szerepel    

 tanulói jogviszony igazolását nagykorú esetén 

 a temetési számla eredeti példánya,  

 a halotti anyakönyvi kivonat másolata és  

 az alábbi nyilatkozatokat 

 

Kérem, szíveskedjenek részemre települési támogatást megállapítani, mivel 

…………….……………..……………….. eltemettetéséről gondoskodtam. 

 

N y i l a t k o z a t 

 

 

Alulírott  .................................................... nyilatkozom, hogy az elhunyttal eltartási szerződés, 

illetve végrendelet          készült*                   nem készült* 

*(megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

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

megfelelnek. 

 

Alulírott, hozzájárulásomat adom, hogy a közigazgatási szerv személyes adataimat a feladat ellátás 

érdekében kezelje. 

 

L e n t i, ……................................... 

 

 

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

kérelmező aláírása



 

 


