
Kiskunlacháza Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.
Tel./Fax: 06-24/519-830

TEMETÉSI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

1./ Kérelmező neve /születési név is /                                                                                           
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:

Születési helye:                                                                  Anyja neve:                                         

Születési idő:                 év                                 hónap               nap

Elhunyt személyhez fűződő rokoni-, egyéb kapcsolata:                                                      

2./ * Állampolgársága : magyar                                      
bevándorlási engedéllyel rendelkező menekültként elismert
letelepedési engedéllyel rendelkező

Státuszt elismerő határozat száma:                         /20                  
3. / * Családi állapota:

házastárssal élő, élettárssal élő, egyedül élő, egyedülálló, házastársától külön élő

4. / Lakóhely:                                                                                         helység
                                                                    utca                sz..                em.           ajtó

Tartózkodási hely:                                                                           helység
                                                                      utca                sz.                em.            ajtó

Értesítési és utalási cím:                                                                   helység
                                                                      utca                sz.                em.             ajtó

Telefonszám:                                              

* A hadigondozásról szóló 1994.évi XLV törvény alapján temetési hozzájárulásban
részesült:

igen nem

A Szociális Osztály az ügy egyszerű megítélése miatt az eljárás megindításáról értesítést
nem küld.

* A megfelelő rész aláhúzandó

                                - 1 -



Ingatlan adatai (amelyben lakik)

Ingatlan szobáinak száma:                    Alapterülete:                 m2

Komfortfokozata: összkomfort □, komfortos □, komfort nélküli □

Lakáshasználat jogcíme: -tulajdonos, tulajdonos rokona □, -főbérlő, főbérlő rokona □, –albérlő □,
-ágybérlő □, -jogcím nélküli lakó □, -nincs lakása □

Nem saját tulajdon esetén tulajdonos neve:                                                                                          

Címe:                                                                                                                                                        

Vagyon hasznosításából származó jövedelmem: VAN                                Ft/hó, NINCS

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN ÉLŐK ADATAI

Név, születési név is
Családi

állapota Rokoni
kapcsolat

Születési idő
TAJ szám

Anyja neve

a.
…....év..............hó.....nap

b.
…....év..............hó.....nap

c.
…....év..............hó.....nap

d.
…....év..............hó.....nap

e.
…....év..............hó.....nap

f.
…....év..............hó.....nap

g.
…....év..............hó.....nap

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége
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4/ AZ ELHUNYT ADATAI

Az elhunyt neve / születési név /:            

Születési helye:                                                  Anyja neve:                                                          

Születési idő:                            év                                    hónap                    nap

Lakóhely:                                                                                                          helység

                                                                     utca                          sz.                          em.                     ajtó 

Elhalálozás helye, ideje:                                                ,                  év                       hónap          nap 

Halotti anyakönyvi kivonat száma:                                                              

A jövedelem típusai

Kérelme 
ző 
jövedelm
e

A háztartásban élő hozzátartozók jövedelme

a) b) c) d) e) f) g)

1.
Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó

2.
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és 
más önálló tevékenységből
származó

3. Alkalmi munkavégzésből
származó

4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

5.
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások

6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások

7. Egyéb jövedelmek

8. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem............................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága
útján – ellenőrizheti.
Jövedelem:  A személyi jövedelemadóról  szóló törvényben jövedelemként  meghatározott,  belföldről  vagy külföldről
származó vagyoni érték (bevétel) függetlenül attól,  hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül  , ideértve a
bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat.
Jövedelemnek minősül az a bevétel is, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatok alatt
havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési
kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó,
az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó
vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, az elismert költség kiszámítása során
a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt
kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 százalékával.
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Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni: a temetési segély, az alkalmanként adott
átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknak járó pénzbeli támogatás, a kiegészítő gyermekvédelmi
támogatás  mellett  folyósított  pótlék,  a  nevelőszülők  számára  fizetett  nevelési  díj  és  külön  ellátmány,  az  anyasági
támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj,- valamint a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj
megállapítása kivételével a - súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény
alapján biztosított juttatás A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a
tartásdíj  címén  kapott  összeget  annak  a  személynek  a  jövedelmeként  kell  figyelembe  venni,  akire tekintettel  azt
folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor:
-rendszeres jövedelem esetén kérelem benyújtását megelőző három hónap,
-nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát
kell együttesen figyelembe venni.
Jövedelem típusai:
1.Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, 
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, 
rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában 
folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést
igénylő- tevékenységből származó jövedelem.
2.Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt
kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a 
gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3.Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett
bevétel.
4.Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, 
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
5.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj,
özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, rendszeres szociális járadék, átmeneti
járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások,
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
6.Önkormányzat  és  munkaügyi  szervek  által  folyósított  ellátások:  különösen  az  időkorúak  járadéka,  a  rendszeres
szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék
álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
7.Egyéb  jövedelem:  például  az  ösztöndíj,  szakképzéssel  összefüggő  pénzbeli  juttatások,  nevelőszülői  díj,  szociális
gondozói díj, végkielégítés  és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből,  vagyoni
értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem,
illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a
támogatás visszavonásra kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv
kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Kiskunlacháza,                  év                                  hó          nap

kérelmező aláírása

TÁJÉKOZTATÓ (a kérelem kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni)
A     kérelem     benyújtásakor     be     kell     mutatni:  
-kérelmező személyi igazolványát, lakcímkártyáját
-nyugdíjas személy esetében a nyugdíjas igazolványt
-amennyiben az iratokat fénymásoltban csatolja, azok eredeti példányát
A     kérelemhez     mellékelni     kell  :  
-együtt élők 3 hónapnál nem régebbi nettó jövedelemigazolását (valamennyi jövedelemről) társas, és egyéni 
vállalkozó esetében az APEH igazolása mellé csatolni kell a vállalkozó nyilatkozatát a 3 havi nettó átlagjövedelméről,
-munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli, és elhelyezkedése 
érdekében együttműködik,
-16 éven felüli gyermek iskolalátogatási igazolását,
-albérlet esetén az albérleti szerződés másolatát, szívességi lakáshasználat esetén a lakás tulajdonosának nyilatkozatát a 
szívességi lakáshasználatról
-eredeti halotti anyakönyvi kivonatot
-temetési számlát 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat)
A halotti anyakönyvi kivonat és az eredeti számla visszaadásra kerül a támogatás kifizetésekor.
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