Temetési segély

Ügyleírás:

A temetési költségek viseléséhez biztosított anyagi hozzájárulás. A temetési segély a temetés
után a kérelmező személynek utalt pénzbeli támogatás.

Szükséges okiratok:

Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése
érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya
bemutatása szükséges!
A kérelemhez csatolni kell:
A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó –
jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást, a nem
havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi
átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíj, 16 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási
igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást, részletes eredeti temetési számlát
A temetési segély megállapítása iránti kérelmet legkésőbb az erről szóló temetési számla
kiállításának napjától számított 60 napon belül kell benyújtani.
A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:
GYED, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, álláskeresési ellátás határozatát,
nyugdíjasok esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves
igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét. Válásról,
gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát,amennyiben az elhalálozás nem a Közös
Önkormányzati Hivatal illetékességi területén ( Nagylók, Hantos) történt az elhalálozásról
kiállított hatósági igazolást (anyakönyvi kivonat)

Az ügyintéző :

Nagylók Község esetében : Répási Tiborné igazgatási ügyintéző
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. Tel. : 06(25)507-350, fax: 06(25)507-311, e-mail:
pmhivatal@nagylok.hu
Hantos község esetében: Horváth Jánosné igazgatási ügyintéző
2434 Hantos, Nagylóki út 3. Tel./Fax: 06(25)506-000, e-mail: phhantos@ invitel.hu

Ügyintézés helye, elérhetősége és
rendje:

A kérelmet postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani.
- postai úton: Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén:
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltségén
2434 Hantos, Nagylóki út 3.
-

személyesen: ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
Ügyintézés határideje és díja

30 nap, költség és térítésmentes

Kapcsolódó dokumentumok,
nyomtatványok, útmutatók

Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon:
Temetési segély
Nyilatkozat kérelmekhez

Az alkalmazott jogszabályok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. A pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI.28.) rendelet.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999.(X.1.) Korm. rendelet. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.)
Korm. rendelet.

Egyéb fontos tudnivalók

- A családban az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %át, amely jelenleg 71250.-Ft.
- Egyedül élő vagy egyedülálló esetén a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a
nyugdíjminimum 400%-át, amely 114.000.-Ft.
- Kérelmét a temetési számla kiállításának napjától számított 60 napon belül benyújtja.
- Támogatás mértéke: 15.000 Ft

