3.számú melléklet a 18/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
temetési támogatás igényléséhez
1.

Kérem,

hogy

20

……………………………….

napján

elhunyt

……………………………………....nevű
………………………………………………………….lakcímű

hozzátartozóm

eltemettetéséhez segélyt megállapítani szíveskedjenek.
Indokolás:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Az elhunyt szülőm, nagyszülőm, testvérem, gyermekem, vagy ……………………………….
hozzátartozóm volt.
2.Igénylő neve:……………………………………………………………………………
Születési neve:………………............................................................................................
Születési hely, idő:................................................................................................................
Anyja neve:...........................................................................................................................
Lakcíme:...............................................................................................................................
Tartózkodási hely:………………………………………………………………………….
Adó szám:………………………………….TAJ szám:……………………………………
3. A kérelem benyújtásának időpontjában az ellátást kérővel közös háztartásban élő, az egy
főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:
Név

Születési hely,
idő

- házastársa, élettársa
- egyéb rokon
(akinek eltartásáról
gondoskodik)
- gyermekei
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Anyja neve

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

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjaiban feltüntetett
jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
A kérelemhez csatolom:
- a nevemre kiállított temetési számla eredeti példányát, valamint a temetési költségek
tételes felsorolásáról készült számla egy példányát.
- a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

munkaviszonyban álló esetén: munkáltatói igazolás
nyugdíjas esetén: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése a nyugdíj összegéről +
előző havi nyugdíjszelvény fénymásolata
munkanélküliek ellátásában részesülők esetén: az ellátást megállapító határozat és az
utolsó havi összeg igazolása
ellátásban nem részesülő esetén: a Munkaügyi Központtal való együtt működés
igazolása
egyéni vállalkozók esetén: NAV igazolás az előző évi jövedelemadó alapjáról
A rendszeres pénzellátás esetén: (GYES, GYED, családi pótlék) kifizetési utalvány,
bankszámla kivonat illetve MÁK Hatósági Bizonyítvány ellátásról
nem általános iskoláskorú gyermek esetén: iskolalátogatási igazolás
emelt összegű családi pótlék esetén: a szakorvosi igazolás a betegség fennállásáról
személyi iratok másolata: (adó-, lakcím-, TAJ kártya, személyi igazolvány)
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Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan
adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.
Dátum: Bagamér, ......................................................
.............................................................
a kérelmező aláírása
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