
Hatályos: 2018. június Ol-től

KÉRELEM

közköltségen történő temetés elrendeléséhez
/ a szociális nyomtatvány m.intatár 10. számú mefléklete szerinti

Alulírott kérem év hó napján elhunyt hozzátartozóm,

(elhunyt neve, születési neve)

(rokonsági fok), szül.helye, ideje

anyja nevw ‚ lakcíme

közköltségen, hamvasztással történő eltemettetését.

Kérelmező személyi adatai:

Kérelmező neveS Születés kori név

Szül.hely, id& Személyi ig. szánr

Anyja neve TAJ szánr

Állandó lakeím~ Állampolgárságw

Tartózkodási hely Lakcímkártya száma~

Tel.szánr

Kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyi adatai:

Név: Szül.év,hó,nap: Anyja neve: TAJ: Rokoni kapcs. Jövedelem:

I.,

2.!

Kérelem indoklása:

Az elhunyt házastársaltartásra köteles gyermekei neve, lakcíme, jövedelme:



Büntető] ogi felelősségem tudatában kij elentem, hogy

- az elhunyttal tartási szerződést nem kötöttem,
- az elhunytnak életbiztosítása nem volt,
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harmincszorosát, illetve több

vagyontárgy esetében nyolcvanszorosát meghaladó egyéb vagyonom (gépkocsi, telek,
hétvégi ház, betétkönyv) nincs

és a fentiek a valóságnak megfelelnek.

Kijelentem, bogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek és egyben
hozzájárulok a kérelmemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához a 2011. évi CXII. tv. 5. *-a szerint.

Kelt: Gödöllő

kérelmező

A kérelemhez mellékelni kell:

• halottvizsgálati bizonyítvány! halotti anyakönyvi kivonat,
• a saját, valamint a kérelmezövel közös háztartásban élő személyek utolsó havi nettó jövedelméről szóló

igazolás,
I a gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások (GYED, C3YES, GYET, családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj,

stb.) összegét igazoló utolsó havi csekkszelvények, vagy bankszámla kivonat
• a MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által kiállított értesítő a tárgyévre folyósított ellátás havi összegéről,
B álláskeresési támogatásban részesülő személy esetén a támogatás megállapításáról szóló határozat

fénymásolata,
I jövedelemmel nem rendelkezők esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztályának igazolása!hatósági bizonyitványa arról, hogy álláskeresőként nyilvántartják,
• vállalkozó esetén a Nemzeti Adó — és Vámhivatal által kiadottjövedelemigazolás.



Közeli hozzátartozók jövedelme Ft-ban

A jövedelmek típusai: Kérelmező aJ b./ c/ dl e./ Össz:
jövedelme

1.! Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből közfoglalkoztatásból
származó

2.’ Társas ás egyént
vállalkozásból, őstermelői,
Illetve szellemi ás más önálló
tevékenységből származó
3.! Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások

4.’ Nyugellátás ás egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
5.! Onkormányzatok, járási
hivatal és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások
(álláskeresési ellátás,
egészségkárosodási ás
gyermekfelügyeleti
támogatás, foglalkozást
helyettesítő támogatás,
ápolási díj, időskorúak
járadéka)
6.1 Egyéb jövedelem

7.! Összes nettó jövedelem:

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ‚- Ft! hó

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

Kelt: Gödöllő,

aláírás



Hatályos: 2016. 06. 09-től
Vagyonnyilatkozat

1 sz. melléklet a 63/2006.(HI.27.) Kor. rendelethez

L A kérelniezó’ személyes adatai

Neve
Születési neve’
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lak6hely
Tartózkodási hely
Társadalombiztosítási Azonosító Jele-

IL A kérelniező ás a vele együttélő’ közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használ~: címe:

város/község út/utca hsz. alapterülete’ m2,
tulajdoni hányad- a szerzés ideje- óv. Becsült forgalmi érték:4 Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok. vagy feljegyzett
tények- (p1. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

2. Üdülötulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe-

város/község út/utca hsz. alapterlilete- m2,
tulajdoni hányad- a szerzés ideje- óv. Becsült forgalmi érték:4 Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba as ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek’ korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok’ vagy feljegyzett
tények- (p1. haszonélvezet,jelzálogjog, elidegenitési és terhelési tilalom, használati jogok’ szolgalom).

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:
(p1. zártkerti építmény, műhely, üzlet’ műterem, rendelő, garázs) címe

város/község út/utca hsz. alapterülete m2, tulajdoni hányad:
a szerzés ideje- óv. Becsült forgalmi érték:4 Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba as ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek’ korlátolt dologi jogok’ vagyoni értékű jogok, vagy feljegyzett
tények (Pl. haszonélvezet,jelzálogjog’ elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok’ szolgalom).

4. Termőft5ldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése- címe:

város/község út/utca hsz. alapterülete m2,
tulajdoni hányad- a szerzés ideje: évBecsült forgalmi érték:° Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba as ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek’ korlátolt dologi jogok’ vagyoni értékű jogok’ vagy feljegyzett
tények (pl. haszonélvezet’jelzálogjog’ elidegenitési és terhelési tilalom, használati jogok’ szolgalom).

IL Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:
a) személygépkocsi típus rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve- Becsült forgalmi érték:t4
Ft

Gépjárniűre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok (p1. elidegenítési és terhelési
tilalom’ bejegyzett ~izembentartói jog). A gépjármüvet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:
igen nem
(a megfelelő aláhúzandó)
b) tehergépjármű, autóbusz. motorkeréknár, vízi- vagy egyéb jármű típus

rendszám, a szerzés ideje, valamint a gyártás éve’ Becsült forgalmi
érték:°° Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjármüvet terhelő vagyoni értékű jogok:~ (p1. elidegenitési és terhelési
tilalom’ bejegyzett üzembentartói jog).



m. Nyilatkozatok

I. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, ás a b) pont szerinti esetben kitöltendő], bogy
a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezem, vagy
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve’
pénzforgalmi számla száma’
pénzforgalmi számlán kezelt összeg
- Pénzforgalmi szolgáltató neve’
pénzforgalmi számla száma’
pénzforgalmi számlán kezelt összeg
- Pénzforgalmi szolgáltató neve
pénzforgalmi számla száma’
pénzforgalmi számlán kezelt összeg
- Pénzforgalmi szolgáltató neve’
pénzforgalmi számla száma
pénzforgalmi számlán kezelt összeg

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, ás a b) pont szerinti esetben kitöltendő], bogy a
velem együttélő közeli hozzátartozóm
a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezik, vagy
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve’
pénzforgalmi számla száma’
pénzforgalmi számlán kezelt összeg
- Pénzforgalmi szolgáltató neve’
pénzforgalmi számla száma’
pénzforgalmi számtán kezelt összeg
- Pénzforgalmi szolgáltató neve’
pénzforgalmi számla száma’
pénzforgalmi számlán kezelt összeg
- Pénzforgalmi szolgáltató neve
pénzforgalmi számla száma’
pénzforgalmi számlán kezelt összeg

3’ Tudomásul veszem, bogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a
fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a pénzforgalmi számlán kezelt összeg
tekintetében’

4. Kijelentem, bogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak
a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Gödöllő,

aláírás

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik,
akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni’ Ha a
vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értékét a vagyon helye
szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni’
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni’
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.


