KÉRELEM
TELEPÜLÉSI TEMETÉSI ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Születési neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………………………………… Családi állapota: …………………………………………
Születési helye: …………………………………………………… Ideje: ……………….. év ………………………. hó ……… nap

TAJ száma:

‐‐

Állampolgársága: ……………………………………………
Telefonszám/elérhetőség (kitöltése nem kötelező, de az ügyintézést segítheti):
…………………………………………………..

Bejelentett lakóhelye: ……………………………. település …………………………….. közterület ……………… hsz.
Bejelentett tartózkodási helye: ………………………… település ……………………. közterület ……………… hsz.
Életvitelszerű tartózkodási helye: …………………... település ……………………… közterület ………………. hsz.

Bankszámla:
számlavezető pénzintézet megnevezése: …………………………………………………………………………………………….
Pénzforgalmi számlaszáma: ………………………………. ‐ ……………………………………….. ‐ …………………….………….

Kelt:

Aláírás

D‐BETÉTLAP
TELEPÜLÉSI TEMETÉSI ELLÁTÁS ESETÉN

Az elhunyt:
Neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Születési neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………. Családi állapota: ………………………………………………..
Születési helye: ………………………………………… Ideje: ……………….. év ………………………… hó ……………….. nap
Utolsó bejelentett lakóhelye: ………………………………. település …………………………….. közterület …….. hsz.
A halál időpontja: ………………………………………………………………………………………………………
A kérelmezővel fennálló rokoni kapcsolat: …………………………………………………………………

A kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név

Születési év,
hó, nap

Anyja neve

Rokoni
kapcsolat

TAJ szám

A kérelmező és a háztartásban élők nettó havi jövedelme:
A jövedelem típusa

A kérelmező
jövedelme

Házastárs
(élettárs)
jövedelme

Gyermek
jövedelme

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó nettó jövedelem és táppénz,
nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás

Vállalkozásból származó nettó jövedelem
A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
Önkormányzat és állami foglalkoztatási szerv által
folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési
járadék, rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás, stb.)
Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka)

Összes nettó jövedelem

Dátum:

Aláírás (a háztartás nagykorú tagja)

Csatolandó mellékletek: Vagyonnyilatkozat, jövedelemigazolások, temetési költségekről szóló
számla másolata

1.számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Születési neve: ………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………………………………...
Lakóhely: ……………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………………
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………
II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás
esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
................. város/község ................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... 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
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
4. 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
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus
..................... rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................
Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
........................................
aláírás

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat 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 hivatalos 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.

