
 

   

Kalocsai Polgármesteri Hivatal 

Lakossági Ügyfélszolgálat 

K A L O C S A 

Szent István kir. út 35. 

Tel: 78/601-301; Hivatali kapu azonosító KRID: 452254911; 

 

KÉRELEM 

települési temetési költség támogatáshoz 

Kérelmező adatai: 

Név:…………………………………………………. Taj szám: ...................................................................  

Leánykori név: .................................................................................................................................................  

Születési hely: ...................................................  idő: ......................................................................................  

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

Lakcíme: .......................................................................... telefonszáma: ........................................................  

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

Az elhunyt adatai: 

Név: .......................................................................... Leánykori név:...............................................................  

Születési hely: ...................................................  idő: ......................................................................................  

Elhalálozás helye: .............................................  időpontja: ............................................................................  

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

Utlsó lakcíme: ..................................................................................................................................................  

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

Kérelem indoka (anyagi, szociális helyzet leírása): .......................................................................................  

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

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

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a kérelem mellékleteiben közölt 

adatok a valóságnak megfelelnek. Továbbá hozzájárulok, hogy ezen adatokat az önkormányzat számító-

gépes rendszerében rögzítsék és nyilvántartsák. 

Kalocsa,  ..................................................  

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

kérelmező aláírása 

A kérelemhez mellékelni kell: 

 a kérelmező és vele közös háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazoláso-

kat (utolsó havi nettó jövedelem),  

 jövedelemnyilatkozatot, 

 halotti anyakönyvi kivonat másolata, 

 a temetés, hamvasztás költségét igazoló eredeti számla. 
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JÖVEDELEM-NYILATKOZAT 

 

A.) Személyi adatok 

 

1.) Az ellátást igénylő neve:  .......................................................................................................................................  

2.) Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:  ...............................................................................................  

3.) Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:  ...................................................................................................  

4.) Ha az igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:  ...........................................................................  

5.) A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:  .........................................................................................  

6.) A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma:  ..................   fő. 

 

7.) A 6.) pontban szereplő közeli hozzátartozók adatai (név, szül.hely,idő, családi kapcsolat): 

 

közeli hozzátartozó 

neve (születési neve) 

születési helye, ideje anyja neve családi kapcsolat 

megnevezése 

megjegyzés 

Taj szám 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 

Család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, 

ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 

Közeli hozzátartozónak számít: 

a) a házastárs, az élettárs; 

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonháromévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 

rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató¸a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló kereset-

tel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe 

fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében ne-

velt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek), 

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos 

vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapota gyermek 25. életévének 

betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 

d)  a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa 

vagy élettársa,valamint a b) vagy c) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér; 

 

A kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és a c) pont esetében az egészségi állapotra vo-

natkozó igazolások.  
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B.) Jövedelmi adatok 
Ft-ban 

 A jövedelmek 

típusai 

Kérelmező 

jövedelme 

Közeli hozzátartozók jövedelme 
Összesen 

a.  b.  c.  d.  

1.  Munkaviszonyból, és más fog-

lalkoztatási jogviszonyból 

származó jövedelem  

      

2.  Közfoglalkoztatásból származó 

jövedelem. 

 

      

3.  Társas és egyéni vállalkozás-

ból, őstermelői, illetve szellemi 

és más önálló tevékenységből 

származó jövedelem. 

      

4.  Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

      

5.  Nyugellátások és egyéb nyug-

díjszerű rendszeres szociális 

ellátások 

 

      

6.  Önkormányzat, járási hivatal és  

munkaügyi szervek által folyó-

sított ellátások  

      

7.  Egyéb jövedelem       

8.  Összes jövedelem 

 

      

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:  .........................................................  Ft/hó. 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZATOM-ban közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat a megyei adóhatóság útján 

ellenőrizheti. 

 
A kérelem aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen kérelmen szereplő személyes adataimat, a bejelentés szerinti érintett 

önkormányzat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen. 

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és 

tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul. Az 

adatkezelési tájékoztató megtekinthető Kalocsai Polgármesteri Hivatal Lakossági Ügyfélszolgálatán, valamint a 

www.kalocsa.hu honlapon. 

 

 Kijelentem, hogy a kérelemhez mellékelt adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és azokat tudomásul vettem. 

 

 

Dátum: ..................................................  ..................................................................................  

az ellátást igénylő,  

vagy törvényes képviselőjének aláírása 

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

cselekvőképes hozzátartozók aláírása 

 

 

 

 

http://www.kalocsa.hu/


 

Települési temetési költségekhez nyújtott támogatás feltételei: 

Temetési segély állapítható meg indokolt temetési költség viseléséhez annak a haláleset időpontjában kalocsai lakó-vagy tar-

tózkodási hellyel rendelkező kérelmezőnek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra 

nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja lét-

fenntartását veszélyezteti és az egy főre jutó havi jövedelem 

a) család esetén a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750,- Ft), 

b) egyedül élő a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 400 %- át (114.000,- Ft)  

nem haladja meg. 

Indokolt a temetési költség, ha a temetési számla összege nem haladja meg a helyben szokásos legolcsóbb köztemetés összegé-

nek négyszeresét, 600.000,- Ft-ot. A temetési segély összege 15.000 Ft. 

A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül kell előterjeszteni.  

 

Tájékoztató 

 

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - meg-

szerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, to-

vábbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról 

szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költsé-

gekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jöve-

delemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő 

egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, 

nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló 

bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő iga-

zolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. A mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevéte-

le csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve 

állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel abban az esetben, ha az őstermelő bevétele nem több mint a kisterme-

lés értékhatára. Ha az őstermelő részére támogatást folyósítottak, a bevétel akkor csökkenthető, ha az nem több mint a kis-

termelés értékhatárának a folyósított támogatással növelt összege. 

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, 

az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást, a kiegészítő 

gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági 

támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénz-

beli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az ön-

kéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerű-

sített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyúj-

tás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. 

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget 

annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 

A havi jövedelem kiszámításakor 

a) rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 

b) nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

Jövedelem típusai 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkal-

mazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi 

szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszo-

nyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműkö-

dést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. 

3. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt 

kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasá-

gi társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermek-

gondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 



 

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvael-

látás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, át-

meneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai reha-

bilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 

6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az adósság-

csökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított 

keresetpótló juttatás. 

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, felzárkózást elősegítő megélhetési 

támogatás, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tár-

gyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadá-

sából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. 

A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát. 


