Etyek Község Polgármesteri Hivatala
2091 Etyek, Körpince köz 4.

kérelem nyomtatvány

Kérelem
temetési segély megállapítására
Kérelmez neve: ………………………………………………………………………..
Születési neve: ………………………………………………………………………….
Születési hely, id :………………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………..
Lakcíme: ………………………………………………………………………………..
A kérelmez családjában él közeli hozzátartozók adatai:
A kérelmez családjában él közeli hozzátartozók száma: ......... f .
Közeli hozzátartozó
neve (születési neve)

Családi kapcsolat
megnevezése

Születési helye, év,
hónap, nap

Megjegyzés*

Jövedelmi adatok
A jövedelem típusa

Kérelmez

A családban él közeli hozzátartozók

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, stermel i,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységb l származó
3. Alkalmi munkavégzésb l
származó
4. Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszer rendszeres
szociális ellátások
6. Önkormányzat és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem

Dátum: ………………………………..

………………………………….
kérelmez

Etyek Község Polgármesteri Hivatala
2091 Etyek, Körpince köz 4.

kérelem nyomtatvány

A kérelemhez csatolni kell:
• a kérelmez és a vele közös háztartásban él személyek jövedelemigazolását
• temetési számla egy példányát
• halotti anyakönyvi kivonat másolatát
Temetési segélyben az a személy részesülhet, akinek a nevére a számla szól!
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerz déses szolgálati
jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységb l, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott személyes közrem ködést igényl - tevékenységb l származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, stermel i, illetve szellemi és más önálló tevékenységb l származó
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéb l
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerz dés szerint teljesített
mellékszolgáltatást.
3. Alkalmi munkavégzésb l származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történ foglalkoztatás révén
szerzett bevétel.
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszer rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szül i nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres
szociálisjáradék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai
rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az id skorúak járadéka, a
rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési
járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefügg pénzbeli juttatások, nevel szül i díj,
szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak
értékesítéséb l, vagyoni érték jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az el z sorokban nem került
feltüntetésre.
A jövedelemr l a jövedelem típusának megfelel iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni
szükséges.

