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 Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
17/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában m űködő intézmények, kizárólagos 
tulajdonában álló gazdasági társaságok és a Hatvani  Polgármesteri Hivatal 

munkavállalói részére történ ő temetési támogatás nyújtásáról 
 
 
Hatvan város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § A rendelet személyi hatálya a Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
önkormányzat) fenntartásában működő intézmények, az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló gazdasági társaságok és a Hatvani Polgármesteri Hivatal munkavállalóira, 
közalkalmazottaira, köztisztviselőire (a továbbiakban együtt: munkavállaló), valamint a 
munkavállaló szülőjére, házastársára, élettársára és gyermekére (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) terjed ki. 

 
2. § (1) Temetési támogatás nyújtható annak a munkavállalónak, akinek a vele közös 

háztartásban élő hozzátartozója Covid-19 fertőzésben hunyt el. Amennyiben a munkavállaló 
Covid-19 fertőzésben hunyt el, úgy a vele közös háztartásban élő hozzátartozó részére is 
nyújtható a temetési támogatás. 

(2) E rendelet alapján közös háztartásban élőnek kell tekinteni a munkavállalóval vagy a 
hozzátartozóval egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyt. 

(3) A temetési támogatás összege 100.000.-Ft. 
(4) A temetési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás időpontjától számított 45 napon 

belül a Hatvani Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályán (a továbbiakban: 
Általános Igazgatási Osztály) lehet benyújtani az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, 
melyhez mellékelni kell: 

a) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, 
b) a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) 

Korm. rendelet 1. melléklete szerint kiállított halottvizsgálati bizonyítvány másolatát, vagy a 
kórházi zárójelentés másolatát, amely tartalmazza, hogy a halál oka Covid-19 fertőzés volt, 
és 

c) a munkavállaló munkáltatói igazolását. 
(5) A kérelem benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő. 
(6) Nem jogosult támogatásra a munkavállaló vagy a hozzátartozó, ha 
a) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

alapján, vagy 
b) a Hatvani Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata alapján  
temetési támogatásban részesült. 
 
3. § (1) A támogatásra vonatkozó döntést az Általános Igazgatási Osztály készíti elő. A 

temetési támogatásról Hatvan város polgármestere határozattal dönt.  
(2) A támogatás a kérelem tárgyában hozott határozat véglegessé válásától számított 15 

napon belül kerül átutalásra a munkavállaló vagy a hozzátartozó pénzintézetnél vezetett 
bankszámlájára, vagy ennek hiányában postai úton kerül kifizetésre. 

(3) A támogatás elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 



4. § Ez a rendelet 2021. április 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. március 1-től 
kell alkalmazni. 
 
Hatvan, 2021. április 1. 
 
 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



1. melléklet a 17/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez 
 

K É R E L E M  
Temetési támogatás igényléséhez 

 
1. Személyi adatok 
1.1. A kérelmez ő személyre vonatkozó adatok 
1.1.1. Neve: ............................................................................................................................. 
1.1.2. Születési neve: .............................................................................................................. 
1.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................... 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................... 
1.1.5. Lakóhelye: ..................................................................................................................... 
1.1.6. Tartózkodási helye: ........................................................................................................ 
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:               
1.1.8. Állampolgársága: ........................................................................................................... 
1.1.9. Telefonszáma (nem kötelező megadni):.........................................................................  
1.1.10. A bankszámlát vezető pénzintézet neve: .....................................................................  
1.1.11. Bankszámlaszám:........................................................................................................  
 
1.2. Elhunyt személyre vonatkozó adatok: 
1.2.1. Neve: ............................................................................................................................. 
1.2.2. Lakóhelye: ..................................................................................................................... 
1.2.3. Tartózkodási helye: ........................................................................................................ 
1.2.4. Hozzátartozói minősége: ............................................................................................... 
1.2.5. Elhalálozás időpontja: .................................................................................................... 
 
2. Nyilatkozatok a kérelmez ő részéről 
2.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy hozzátartozóm a mellékelt 
halottvizsgálati bizonyítvány / kórházi zárójelentés alapján COVID-19 fertőzésben hunyt el. 
2.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az elhunyt személlyel közös 
háztartásban éltem. 
2.3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
2.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárás 
során történő felhasználásához. 
 
Hatvan, 20……………….………… 
 

................................... 
 kérelmező 
 
 
 
Alulírott ………………………………………………………………….… (szervezet vezetője), 
mint kérelmező / elhunyt munkáltatója igazolom, hogy kérelmező / elhunyt 
………………………………………………………………………… (szervezet megnevezése) 
munkavállalója/munkavállalója volt. 
 
Hatvan, 20…………………………….. 
 

................................... 
 munkáltató 
 

 


