KÉRELEM
Temetési kölcsön igénylésére
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1. Neve: ....................................................................................................................................
1.2. Születési neve: .......................................................................................................................
1.3. Anyja neve: ...........................................................................................................................
1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................................
1.5. Lakóhelye: .............................................................................................................................
1.6. Tartózkodási helye: ...............................................................................................................
1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..................................................................................
1.8. Állampolgársága: ..................................................................................................................
1.9. Telefonszám: .......................................................................................
1.10. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.10.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.10.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.10.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy
1.10.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.
2. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
2.1. A kérelmező családi körülménye:
2.1.1. □ egyedülélő,
2.1.2. □ nem egyedülélő.
2.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai
2.2.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók
száma: ......... fő.
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3. Az elhunyt személyi adatai:
Neve:.............................................................................................................................................
Születési neve:…...........................................................................................................................
Anyja neve:...................................................................................................................................
Születési helye, ideje ……………………………………………………………………………
Haláleset helye, ideje: …………………………………………………………………………..

4. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:
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A
A jövedelem típusa
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból származó:
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Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és az állami
foglalkoztatási szerv által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem
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A családban élő közeli hozzátartozók

A családban az 1 főre jutó jövedelem: ……………………………………
3. Nyilatkozatok
3.1. Kijelentem, hogy
3.1.1.*életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
3.1.2. a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az
enyémmel megegyező lakcímen élnek,
3.2. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
(* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.)

3.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti.
3.4. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.
Pápa, 20………………………………………

...................................................................
kérelmező aláírása

..................................................................
kérelmező házastársának/élettársának aláírása

TÁJÉKOZTATÓ
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az ezzel
kapcsolatos eljárási szabályokról 17. §-a alapján
(1) Kamatmentes temetési kölcsön biztosítható annak a személynek,
a) aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott,
b) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-át és
c) kérelmező rendelkezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át meghaladó rendszeres
jövedelemmel.
(2) A kamatmentes temetési kölcsön összege legfeljebb 60 000 forint, de nem haladhatja meg a temetési költségek
mérsékléséhez nyújtott trendkívüli települési támogatás összegével csökkentett, számlákkal igazolt temetési
költséget.
A kölcsön összegét legfeljebb 24 hónap alatt, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni, minden hónap 15.
napjáig.
(3) Amennyiben a kötelezett a részletet 3 hónapon keresztül nem fizeti meg, meg kell vonni a részletfizetési
kedvezményt és a kölcsön még vissza nem fizetett részét 30 napon belül egyösszegben kell visszafizetni.
(4) A kölcsönt felvevő a részletfizetési kedvezmény megvonását követően az önkormányzattól támogatásban mindaddig
nem részesülhet, amíg visszafizetési kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget.
A kérelemhez csatolni kell:
-

-

-

halotti anyakönyvi kivonat
a kérelmező nevére szóló temetési számla
kérelemnyomtatvány pontosan és hiánytalanul kitöltve, aláírva
lakcímkártyák (a kérelmező közös háztartásában élőké)
kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolások (kérelmező közös háztartásában élőké)
(jövedelemigazolásoknál a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolása)
(nyugdíj ellátásban részesülők esetén: a Nyugdíjfolyósító által küldött éves összesítő, valamint a kérelem
benyújtását megelőző havi nyugellátási utalvány szelvénye vagy banki számlakivonat)
a jövedelemmel nem rendelkező, nem tanköteles, közoktatási vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat nem folytató, aktív korú személy részéről csatolni kell az illetékes állami
foglalkoztatási szerv (Pápai Járási Hivatal foglalkoztatási osztály) igazolását arról, hogy az állami
foglalkoztatási szervvel együttműködik, annak nyilvántartásában regisztrált álláskeresőként szerepel.
15. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolás
gyermektartásdíj átvételéről szóló igazolás, ill. nyilatkozat
házasság felbontásáról és a gyermek elhelyezéséről szóló bírósági végzés.

