
K É R E L E M 

A köztemetés igénybevételéhez 

 

1./ Kérelmező adatai: 

Kérelmező neve:……………………………………………………………………………………………………...... 

Leánykori neve: …………………………………………………………………………………………….................. 

Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………………………….… 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………….… 

Kérelmező TAJ száma: ……………………………………………………………………………………….............. 

Lakóhelye:……………………………………………………………………….…(település, utca, házszám, em, ajtó) 

Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakcímével): …………………………………………………………………. 

Elhunyttal milyen rokoni kapcsolatban van? …………………………………………………………………….. 

 

2./ Elhunyt adatai:  

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………………………… 

Halotti anyakönyvi kivonat száma: ……………………………………………………………………………….. 

 

3./ Jövedelmi adatok:  

Az igénylővel egy háztartásban/családban élő személyek/közeli hozzátartozók adatai: 

Név Születési helye, ideje Anyja neve TAJ száma 
Rokoni 

kapcsolat 

Jövedelem 

      

      

      

      

 

4./ A támogatás igénylésének indokai:  

………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok valósak. Tudomásul veszem, hogy valótlan 

adatközlés esetén a támogatás visszavonásra kerül, és a jogtalanul felvett támogatást a folyósító szerv kamattal megnövelt 

összegben visszaköveteli.  

Kelt: Kocsord, ……….. év ……………… hó ……… nap  

     

         ……………………………………… 

          kérelmező aláírása 



 

T á j é k o z t a t ó 

 

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testületének kell – a halálesetről való 

tudomásszerzést követő 21 napon belül – gondoskodnia az elhunyt személy közköltségnek történő eltemettetéséről, 

ha  

a) nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik 

A települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelentheti, vagy 

az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 

 

Figyelem! 

A szociális törvény alapján a kérelmező családjában - az egy főre eső jövedelem kiszámításánál kérjük az alábbi 

meghatározás szerint vegyék figyelembe a családtagokat: 

 

Család: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, illetve a 25 

évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, 

valamint korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg ill. a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos 

vérszerinti, örökbefogadott, mostoha-és nevelt gyermek. 

Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 

Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek 

közössége. 

 

A kérelem kötelező mellékletei: 

- az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolata 

- a családban együtt élők jövedelmi viszonyairól szóló igazolások 

- 16. életévét betöltött gyermek esetében iskolalátogatási igazolás 

- amennyiben a családban  valaki nem rendelkezik semmilyen jövedelemmel, a Munkaügyi 

Kirendeltség igazolása arról, hogy nem részesül ellátásban, vagy arról, hogy regisztrált 

munkanélküli. 


