
(Átvétel:     Szignó:    ) 
 
 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kérelmet az alábbi Szociális Irodáknál is benyújthat: 
 Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda    - Sás u.2. 

6724 Szeged, Huszár u. 1.      - Kossuth L. sgt. 115. 
     Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 466          

 
 

KÉRELEM KÖZTEMETÉS IGÉNYLÉSÉHEZ 
 

Kérelmező neve: __________________________ Születéskori neve: ___________________________ 

TAJ szám:        Anyja neve:          
Születési hely, idő: ________________________  _________  _____________________  __________ 

Állampolgársága: magyar      vagy      külföldi állampolgár esetén: ______________________________ 

Bejelentett lakóhely (szem. okmány szerint):  

  Szeged,      u.   hsz.   em.   a. jogcíme:     
 

Bejelentett tartózkodási hely:  
 
  Szeged,      u.   hsz.   em.   a. jogcíme:     

Tényleges tartózkodási hely:  
 
  Szeged,      u.   hsz.   em.   a. jogcíme:     

Telefonszám: __________________________ 

Kérelmezővel a lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel 
rendelkező közeli hozzátartozók (családtagok) adatai: 
  

TAJ szám Bejelentett lakóhely   

Név Szül. év, hó, nap 
Jogcím 

(rokonsági fok) Tartózkodási hely 
  a/  
 

 
 

  b/  
 

 
 

  c/  
 

 
 

  d/  
 

 
 

  e/  
 

 
 

  f/  
 

 
 



Az elhunyt neve: ___________________________ TAJ száma:        

Lakcíme:               

Elhalálozás időpontja:    év       hó     nap 

Vagyonnal, ingatlannal rendelkezett-e?   IGEN   NEM 

Ha igen, annak címe:              

A kérelmezővel fennálló rokoni kapcsolat megjelölése:         

 

Temetésre köteles személyek adatai:  
 

Név 
 

Lakcím 

  

  

  

  
 

 

 

ÜGYINTÉZŐ MEGJEGYZÉSEI  

 

              

              

               

              

               

 

 Szeged,              

          Ügyintéző 



Jövedelemnyilatkozat 
 
Kérelemhez csatolni kell: 
A kérelmező és vele együtt élő családtag – a kérelem benyújtását megelőző hónap – nyugdíjszelvényét, vagy három 
havi jövedelemről szóló igazolását, vállalkozó esetén az előző évi adóbevallás másolatát, alkalmi munka vállalása 
esetén abból származó jövedelméről szóló nyilatkozatot, illetve alkalmi munkavállalói könyvét, és ösztöndíj esetén 
egy évre vonatkozó igazolást. 
Egyéb jövedelmekről: (GYES, GYET, családi pótlék, tartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, rendszeres szociális 
ellátás, stb.) igazoló szelvényt kell csatolni! 
 

 
A jövedelmek típusai 

A     
kérelmező 
jövedelme 

A kérelmezővel 
közös háztartásban 

élő házastárs 
(élettárs) jövedelme 

A kérelmezővel  
közös háztartásban    

élő egyéb rokon 
jövedelme 

 
Összesen

1. Munkaviszonyból, munka-végzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 
(adóbevallás 1/12 része) 

      

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog átruházásából származó évi 
jövedelem 1/12 része 

      

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó 
támogatások (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 összegű 
kifizetések, stb..) 

      

9. Alkalmi munka átlagos havi díja       
10. Összes bruttó jövedelem       
11. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege       
12. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege       
13. Magánnyugdíjpénztári tagdíj összege       
14. Munkavállalói járulék összege       
15. Tartásdíj fizetése       
16. A család havi jövedelme összesen 
 (10-(11+12+13+14+15)) 

      

17. AZ ÜGYINTÉZŐ 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 főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): __________________ Ft/hó 
 
Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a 
nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát „A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról” szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 10. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat a fővárosi és a 
megyei APEH útján ellenőrizheti. 
 
Szeged,               
               a kérelmező, illetve törvényes képviselőjének aláírása 
 

        
Egy családban élő 

cselekvőképes személyek aláírása 


