Érkezett:……………………….
Ügyintéző: ……………………..
KÉRELEM KÖZTEMETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRE
Kérelmező adatai:
Név: …………….…………… …………….…. születési név: ………..……………………..
Születési hely, idő:……...…………...………anyja neve: ……………….……………..……
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………………………..
Állampolgársága. …………………………………………………………………………….
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.
Lakóhely:

□□□□ .................................................................................................. település

.................................................... utca/út/tér ......... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó
Tartózkodási hely:

□□□□........................................................................................ település

.............................................. utca/út/tér ................ házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni!)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a
lakóhelyemen *

/

tartózkodási helyemen élek * (a megfelelő rész aláhúzandó)

Folyószámla száma:……………………………………………………………………………
Telefonszám (nem kötelező megadni): .....................................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): .......................................................................................
Az elhunyt személlyel való rokoni kapcsolat foka: ………………………………………….
Ha a kérelmező intézmény, akkor annak neve, címe:
………………………………………………………………………………………………..
A kérelem indokolása: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

Az elhunytnak ingó – ingatlan vagyona: van - nincs,
amennyiben van vagyona,annak megjelölése: …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Jövedelmi adatok:
A kérelmező, valamint a vele egy családban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

A

B

A jövedelem típusa

Kérelmező

C
A kérelmezővel közös háztartásban élő
további
személyek

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

Vállalom a köztemetés költségének részletekben történő megfizetését a külön jegyzőkönyvbe
foglalt megállapodás alapján: igen/nem*
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglalt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok.
Decs, ………………………………
...................................................
kérelmező aláírása
a * -gal jelölt résznél a megfelelő aláhúzandó!
A kérelemhez be kell nyújtani:
- az elhunyt eredeti halotti anyakönyvi kivonatát,
- ha van: tartási, öröklési szerződést,
- jövedelem nyilatkozatot, vagyonnyilatkozatot,
- mozgáskorlátozottságot, vagy tartós betegséget igazoló irat másolatát.
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NYILATKOZAT
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) bekezdése szerint
„A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
a) aki a temetést szerződésben vállalta;
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
c)46 végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa
vagy élettársa;
d)47 az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.”

A fentiekben megismertek alapján alulírott
Név: …………………………………………. szül.név.: ………………………………………
születési hely, idő: ……………………………………………………………………………….
anyja neve: ……………………………………………………………………………………….
állandó lakóhely címe: ……………………………………………………………………………
tartózkodási hely címe: ……………………………………………………………………………
nyilatkozom, hogy néhai
…………………………………......................nevű,………………………………………..szül.név
szül. hely, idő: …………………………………………….anyja neve. :……………………………..
utolsó belföldi lakóhely címe: ………………………………………………………………………….
haláleset helye és időpontja: ……………………………………………………………………….......
a) elhunyt életében tartási szerződés kötött

igen/nem*

Amennyiben igen, a tartásra köteles neve:……………………………………………………………..
lakcíme: ………………………………………………………………………………………………..
b) az elhunyt után végrendelet maradt igen/nem*
Amennyiben igen, a végrendeletben temettetésre kötelezett személy neve: …………………………
…………………………………………………………………………………………………………
lakcíme: ……………………………………………………………………………………………..
c) tartási szerződés és végrendelet hiányában, az elhunyttal elhalálozása előtt vele együtt élő
házastársa, vagy élettársa neve: ………………………………………………………………………
lakcíme: ………………………………………………………………………………………………..
d) Amennyiben nincs az a)-c) pontokban feltüntetett feltételeknek megfelelő személy, úgy az elhunyt
egyéb, közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint:
1.Név: ………………………………………………hozzátartozói minősége: ………………………
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………….
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2.Név: ……………………………………………hozzátartozói minősége:………………………….
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………….
3.Név: ……………………………………………hozzátartozói minősége: …………..……………..
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………….
4.Név: ……………………………………………hozzátartozói minősége: ………………………..
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………….
5.Név: ……………………………………………hozzátartozói minősége: ………..………………..
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………….
Nyilatkozom továbbá, hogy az elhunytnak tartásra és ezzel együtt eltemettetésre köteles hozzátartozója
vagyok igen/nem*.
Amennyiben igen, milyen minőségben: …………………………………………………………………
Amennyiben nem, milyen minőségben teszi a nyilatkozatot: …………………………………………..
Kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Decs, 2015. ………………………………
………………………………………..
kérelmező aláírása
*-gal jelölt résznél a megfelelő válasz aláhúzandó!
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Vagyon-nyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
II. A kérelmező és a vele együtt élő 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
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II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus
.................. rendszám
a 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
….........................................
kérelmező aláírása
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja/háztartás tagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik,
akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem 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.
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