
Temetési segély 
 

Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott 

annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, 

de a temetési költségek viselése a saját, ill. családja létfenntartását veszélyezteti. 

  

Az eljárás kérelemre indul. Eljárásra a kérelmezı (eltemettetı) lakóhelye szerint illetékes 

települési önkormányzat jogosult. 

  

A temetési segély annak állapítható meg, akinek a családjában az egy fıre esı jövedelem 

nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát.  Nem állapítható meg temetési 

segély annak, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. alapján temetési 

hozzájárulásban részesült.    

 

A temetési segély iránti kérelmet az eltemetést követı 60 napon belül lehet elıterjeszteni. 

  

A temetési segély összege: 15.000,- Ft 

  

Az eljárás kérelemre indul. 

  

Csatolandó mellékletek: 

      - a temetési számla eredeti példánya  

      - az eltemettetı és a vele közös háztartásban élık jövedelemigazolásai  

      - a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásra 

      - a kérelmezı személyi adatait igazoló okmány a kérelem felvételéhez. 

A kérelmezı helyett családtag is eljárhat. 

  

Az eljárás jogi alapja:    

      - 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

      - 24/1999. /IX.03./ KT. sz. rendelet a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, 

természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról  

             

 

 

 

 



KÉRELEM 
temetési segélyezés ügyében 

 
Alulírott: .............................................................................................................….. 

születési hely és idı: ................................................................................................................... 

anyja neve: ................................................................................................................... 

állandó lakcíme: ................................................................................................................... 

tartózkodási helye: ................................................................................................................... 

bankszámlaszáma: ................................................................................................................... 

 
A segélykérıvel közös háztartásban élı személyek: 
 
 Név:    Születési idı:    Munkahely: 
1. ………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………………. 
 
Az alábbi indokok alapján kérem, hogy temetési segélyben szíveskedjenek részesíteni: 
..................................................................................................................................................… 
..................................................................................................................................................… 
..................................................................................................................................................… 
..................................................................................................................................................… 
 
Mellékelten csatolom a kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmérıl szóló 
kimutatást: nyugdíjszelvényt, munkáltatói jövedelmi igazolást és a velem közös háztartásban 
élık jövedelmi igazolását. 
Bemutatom a halotti anyakönyvi kivonatot és csatolom a temetési számla eredeti példányát. 
Hozzájárulok ahhoz, hogy Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala a 
benyújtott kérelemben feltüntetett személyes adataimat az eljárás lefolytatása érdekében 
kezelje. 
Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozat nem érinti a törvényben kötelezıen elıírt 
adatkezelések teljesítését. 
Tudomásul vettem a tájékoztatást, mely szerint értesítést kérhetek az eljárás megindításáról. 
Amennyiben a támogatást megállítják részemre, fellebbezési jogomról lemondok. 
 
Fábiánsebestyén, ……………....................................…  
 
      
 
      .................................................................. 
                       kérelmezı aláírása 

 

 

 

 



 
B) Jövedelmi adatok 

 
 

A jövedelmek típusai 
A 

kérelmezı 
jövedelme 

A 
kérelmezı-
vel közös 

háztartásban 
élı házastárs 

(élettárs) 
jövedelme 

A kérelmezıvel 
közös háztartásban 

élı egyéb 
rokon 

jövedelme 

 
összesen 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 
táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 
jövedelem 

      

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl 
származó jövedelem 

      

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerő ellátások 

      

5. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások (különösen:  GYED, 
GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás) 

      

6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátás 

      

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem       
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem, kis összegő 
kifizetések stb.) 

      

9. Összes bruttó jövedelem       
10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege       
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege       
12. Munkavállalói járulék összege       
13. A család összes nettó jövedelme  
[9-(10+11+12)] 

      

14. A család összes nettó jövedelmét csökkentı 
tényezık (tartásdíj összege) 

      

 
15. AZ ÜGYINTÉZ İ TÖLTI KI!  
Önkormányzat által folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § 
(1) bek. i) pontja] 

      

 
 
Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintézı tölti ki): ...............................…… Ft/hó. 
 
A kérelemhez mellékelni kell: 
A jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására 
szolgáló iratokat, a kérelem beadását megelızı havi nettó keresetrıl (munkabér, 
családi pótlék, GYES, gyermektartás, nyugdíjszerő ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) 
nyilatkozatot. Ha ıstermelı, az igazolvány betétlapjának másolatát. 

 

 

 

 



 


