
Temetési segély 

 

Ügy típusa: Szociális ügyek 

Ügy fajtája: 
Temetési segély/Önkormányzati segély 
  
Eljárás típusa:  
Önkormányzati hatósági ügy 
  
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 
Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága 
  
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén): 
Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 
  
Illetékességi területe: 
Szany Nagyközség közigazgatási területe 
  
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Jövedelemigazolások, halotti anyakönyvi kivonat, eredeti temetési számla 
  
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása: 
illetékmentes 
  
Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje): 
Személyesen ügyfélfogadási időben, valamint levélben, az önkormányzati segély 

formanyomtatványon, a halálesettől számított 15 napon belül. 
  
Ügyfélfogadás ideje: 
A hivatal ügyfélfogadási rendje: 
Hétfő   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Kedd   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Szerda   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Csütörtök   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Péntek   7.30 – 12.00 
  
Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): 
15 nap 
  
Fellebbezési határidő: 
15 nap 
  
Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás): 
Kérelemre a polgármester temetési segélyt állapíthat meg annak, 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 

fenntartását veszélyezteti. A temetési segély összegénél a helyben szokásos legolcsóbb 



temetés költségét kell figyelembe venni. A kérelmező jogosultságánál az egy főre jutó 

jövedelem meghatározó. 
  
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető 

elektronikus programok elérése) 
Honlapról letölthető 
  
Időpontfoglalás: 
nincs 
  
Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. 

tv., a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.13.) 

önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. 

  
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 
Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott 

határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának 

joga. 
A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. 
Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, 

illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban 

vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli 
  
  
 

http://www.kapuvar.hu/ugyintezes/urlap/?doc4_id=35

