
8. melléklet 

 

  KÉRELEM  
Köztemetés elrendeléséhez 

 
 

A kérelmező neve:  ..................................................................................................................................... 

Születési neve:  ........................................................................................................................................... 

Születési hely, év, hó, nap:  ........................................................................................................................ 

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

Lakóhelye:  ................................................................................................................................................. 

Tartózkodási helye:  ................................................................................................................................... 

Levelezési címe: ......................................................................................................................................... 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  ...................................................................................................... 

Telefonszáma: ............................................................................................................................................ 

Ha a kérelmező gondnokság alatt áll, a gondnok neve, elérhetősége:........................................................ 

 .................................................................................................................................................................... 

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek száma:  .................................................................  fő 

A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók felsorolása: 

 
Név 

(születési név) 
Anyja neve 

Születési helye, ideje  

(év, hó, nap) 

Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele 

Családi kapcsolat 

megnevezése 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

Az elhunyt neve:

 .................................................................................................................................................................... 

Rokoni kapcsolat: 

 .................................................................................................................................................................... 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

• A kérelmező és családtagjai nettó jövedelmének igazolását a kérelem benyújtását megelőző hónapról. 

• Halotti anyakönyvi kivonatot. 

• Halottvizsgálati bizonyítványt. 



A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi nettó jövedelme, 

forintban: 

 A. B. C. 

1. A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók 

2. 
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó jövedelem 
      

 ebből közfoglalkoztatás:       

3. 

Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

      

4. 
Táppénz, gyermekgondozási  

támogatások 
      

5. 

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások, 

megváltozott munkaképességűek 

ellátása 

      

6. 
Járási hivatal és munkaügyi szervek 

által folyósított ellátások 
      

7. 
Tartási-, életjáradéki- vagy öröklési 

szerződésből származó jövedelem 
      

8. 

Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, kis 

összegű kifizetések) 

      

9. Összes jövedelem       

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ……………………………………… 

 
Nyilatkozatok 
Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatványon megadott személyes adatokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény 27. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 18. § és a Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI.14.) önkormányzati 

rendeletében meghatározott jogalappal, célból, körben, határideig és módon kezeljük. 

Amennyiben Ön a megjelölt jogszabályokban megjelölteteken túl további személyes adatot is megad a fentiek 

szerint, úgy azokat – ellenkező bizonyításig – az a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más 

személyes adatoknak tekintjük. Ezen adatokra vonatkozóan Ön az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) szerinti hozzájárulását vélelmezzük, amellyel 

egyidejűleg nyilatkozik, hogy amennyiben harmadik fél adatait is megadja, úgy a megadott személyes adatok 

előttünk történő feltárására az érintettől megfelelő felhatalmazással rendelkezik. 

 

1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen* élek (a megfelelő rész aláhúzandó),  

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

(* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és 

tartózkodási hellyel is rendelkezik.) 

2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv 

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - 

ellenőrizheti. 

3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Tiszasüly,  .........................................................  
 ............................................................................ 

kérelmező (törvényes képviselő) aláírása 



A KÖZTEMETÉS IRÁNTI KÉRLEM EGYEDI INDOKLÁSA 

 

 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Tiszasüly,  ......................................................  

 

 
 ............................................................................ 

kérelmező (törvényes képviselő) aláírása 

 

 

NYILATKOZATOK 

 

A köztemetés összegét Tiszasüly Községi Önkormányzat részére …….. havi részletekben 

visszafizetem.  

 

Tiszasüly, ……………………………………. 

 

      

 ………………………………………………… 

 kérelmező (törvényes képviselő) aláírása 

 

Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg 

illetékes közjegyzőnél bejelenti vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek 

megtérítésére kötelezi.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

Tiszasüly, …………………………………. 

 

      

 ………………………………………………… 

 kérelmező (törvényes képviselő) aláírása 

 

Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében 

helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt 

áthúzással törölni!) 

 

Tiszasüly, …………………………………. 
…………………………………………….  

                        kérelmező aláírása 

 

 
 


