
  

  

 

NYÍRÁBRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

4 264. Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. sz. Tf.: 06 52 208-001, Fax.: 06 52 208-009 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 

(temetési támogatás jogcímen) 

1 ./ Kérelmező neve /születési név is /___________________________________________________________ 

/ Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: 

Születési helye: __________________________________Anyja neve:___________________________ 

Születési idő: _____________________év ____________________________hónap ____________ nap 

Elhunyt személyhez fűződő rokoni-, egyéb kapcsolata:_________________________________________ 

2 

3 

./ * Állampolgársága : magyar 

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező 

hontalan, menekültként elismert 

Státuszt elismerő határozat száma: ______________/20__________ 

./ * Családi állapota: 

egyedülálló 

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt 

4 ./ Lakóhely: __________________________________________________________helység 

_____________________________________utca__________sz..__________em._______________ajtó 

Tartózkodási hely: ___________________________________________________helység 

___________________________________________utca___________sz.__________em. ________ ajtó 

Értesítési és utalási cím: 

__________________________________________utca___________sz.__________em._________ajtó 

Telefonszám: ______________________ 

______________________________________________helység 

_ 

* A hadigondozásról szóló 1994.évi XLV törvény alapján temetési hozzájárulásban 

részesült: 

igen nem 

* A megfelelő rész aláhúzandó 
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KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI 

Családi állapota 

Rokoni kapcsolat 

Születési idő 

TAJ szám 
Név, születési név is Anyja neve 

… 

… 

…....év..............hó.....nap 

…....év..............hó.....nap 

a. 

b. 

… 

… 

… 

… 

… 

…....év..............hó.....nap 

…....év..............hó.....nap 

…....év..............hó.....nap 

…....év..............hó.....nap 

…....év..............hó.....nap 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

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

intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 

közössége. 
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4 / AZ ELHUNYT ADATAI 

Az elhunyt neve / születési név / _______________________________________________________________ 

Születési helye: _________________________________ Anyja neve: _________________________________ 

Születési idő: __________________ év ____________________________ hónap ____________________ nap 

Lakóhely: ______________________________________________________________ helység 

_ ____________________________________________ utca _____________ sz. __________ em. _______ ajtó 

Elhalálozás helye, ideje: ______________________________, _________ év _____________ hónap ____ nap 

Halotti anyakönyvi kivonat száma: ____________________________________________________________ 

A családban lakó hozzátartozók jövedelme 

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből 

származó 

1 

2 

. 

. 

Alkalmi munkavégzésből 

származó 
3 

4 

. 

. 
Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

5 

6 

. 

. 

Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

Egyéb jövedelmek 
7 

8 

. 

. 
Összes jövedelem 

Egy főre számított havi családi jövedelem: …………………………..Ft/hó. 
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Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 

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

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 

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

származó - megszerzett- vagyoni érték (bevétel) ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és 

adómentes jövedelmet is, továbbá 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 költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról 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, magán-nyugdíjpénztári 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 igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 %-ával. 

Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál 

(illetve ha részére támogatást folyósítanak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel 

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

ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94 %-ának megfelelő összeggel. 

Nem minősül jövedelemnek 

1 

2 

. a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 

. a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön 

ellátmány, 

3 

4 

5 

. az anyasági támogatás, 

. a tizenharmadik havi nyugdíj, a szépkorúak jubileumi juttatása, 

. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a 

fogyatékossági támogatás, 

6 

7 

. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 

alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel 

járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló 

jogviszony keretében munkavégzésnek( továbbiakban: háztartási munka) havi ellenértéke, 

. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 8 

9 . az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. 

A havi jövedelem kiszámításakor: 

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: 

vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell 

figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt 

időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 

Jövedelem típusai: 

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

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, 

honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses 

szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként 

folytatott – személyes közreműködést igénylőtevékenységből származó jövedelem. 
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2 .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 gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített 

mellékszolgáltatást. 

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

gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 

.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, 4 

árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti 

életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók 

egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, 

házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 

5 .Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a 

rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési 

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

keresetpótló juttatás. 

6 .Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, 

szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak 

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

bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került 

feltüntetésre. 

A kérelemhez csatolni kell: 

- 

- 

eredeti temetési számlákat., 

a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot, vagy annak 

másolatát, 

- halotti anyakönyvi kivonat másolata. 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén 

a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv 

kamattal megemelt összegben visszaköveteli. 

Nyírábrány, 20______ év_________________hó _____nap 

_ ____________________________ 

kérelmező házastársa/élettársa/ 

bejegyzett élettársa aláírása 

______________________________ 

kérelmező aláírása 
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