
Települési temetési támogatás 
 
Az a személy, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt 
köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve 
családja létfenntartását veszélyezteti, önkormányzati temetési segélyt igényelhet. 
Önkormányzati temetési segély annak állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. 
 
Nem jogosult temetési segélyre az, aki hozzátartozóját köztemetéssel vagy szociális temetéssel temeti 
el.  
Nem jogosult önkormányzati temetési segélyre továbbá az a hozzátartozó, aki a hadigondozásról szóló 
törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. 
 
Az önkormányzati temetési segély összege 40.000 Ft 
 
A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni: 
 
1.) A kérelmező nyilatkozata egy lakásban együtt lakó – oda bejelentett – személyekről 
 
2.) Az egy háztartásban élők jövedeleméről szóló igazolást: 
a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás, 
b) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi kirendeltség által 
kiállított igazolás, 
c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított 
nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény, 
d) egyéb rendszeres (pl. járási hivatal által folyósított) pénzellátásra vonatkozó igazolás, 
e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt 
adóévről kiállított igazolás, 
f) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott 
igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás,  
g) tartásdíj esetén a felvett vagy a megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, 
bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata, 
h) ösztöndíjról a közép-, vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat 
vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom, 
i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás. 
 
3.) Kérelmező társadalombiztosítási azonosító jeléről szóló igazolás (TAJ számot tartalmazó kártya) 
 
4.) Halotti anyakönyvi kivonat másolata 
 
5.) Eredeti temetési számla 
 
 
Az eljárás illetéke: illetékmentes 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap 
 
I. fokon döntést hozó szerv: Szociális Bizottság 
II. fokon döntést hozó szerv: Képviselő-testület 
 
 


