
                                                                                                                 1.sz. melléklet 

IGÉNYLŐLAP 

Sellye Város Önkormányzat 10/2019. (VIII.30.) számú rendelete alapján juttatott 

természetbeni tűzifa támogatás igényléshez  
 

Igénylő személy adatai: 

Név:  .......................................................................................................................................................................................  

Születési hely, idő: .............................................................. , Anyja neve:  ...........................................................................  

TAJ száma: .............................................................................................................................................................................  

Lakcím:  ..................................................................................................................................................................................  

Támogatást kérő jövedelmének típusa (pl.: nyugdíj, FHT, foglalkoztatási jogviszony): ..............................................................  

Jövedelmének havi összege:  ..................................................................................................................................................  

Igénylőn felül az egy háztartásban élők száma:…..… fő 

Név   Rokoni kapcsolat   Jövedelem típusa  Havi jövedelem  
 

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

Az igénylőlap aláírásával tudomásul veszem, hogy a megítélt támogatás átadásának feltétele az erről szóló átvételi 

elismervény általam történő aláírása. 

Sellye, 20... ..................................   ................................................................  

 Igénylő aláírása 

Nyilatkozat 

nyugdíjasok esetén kitöltése kötelező 

Alulírott öregségi nyugdíjban/nyugdíjszerű ellátásban/járadékban/járadékszerű ellátásban részesülő személy büntetőjogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam becsatolt igazolás, a részemre járó ellátás teljes összegét tartalmazza. 

Sellye, 20... ..................................   ................................................................  

 Igénylő/nyugdíjban részesülő személy aláírása 

Nyilatkozat 

egyedül élő esetén kitöltése kötelező 

Alulírott ezen nyilatkozat aláírásával büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy egyedül élő vagyok, azaz 

egyszemélyes háztartásban, egyedül élek. 

Sellye, 20... ..................................   ................................................................  

 Igénylő aláírása 

Nyilatkozat tartós betegségről 

Alulírott ezen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy háztartásomban súlyosan leromlott egészségi állapotú, vagy tartósan 

beteg személy él, amelynek igazolását csatolom. 

Sellye, 20  ....................................   ................................................................  

 Igénylő aláírása 

Nyilatkozat települési lakásfenntartási támogatásról 

Alulírott ezen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy települési lakásfenntartási támogatásban részesülök. 

Sellye, 20...  .................................   ................................................................  

 Igénylő aláírása 

Nyilatkozat HHH-s gyermekről 

Alulírott ezen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek. 

Sellye, 20  ....................................   ................................................................  

 Igénylő aláírása 



KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

1. A bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely: a lakcímet igazoló hatósági igazolványban (lakcímkártya) 

szereplő lakóhely, illetve tartózkodási hely.  

 

2. A jövedelemszámításkor  

- a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó 

(továbbiakban együtt: vállalkozás) - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,  

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.  

 

3. A kérelemhez csatolni kell: 

• a kérelmező és a vele közös háztartásban élők 

- személyi igazolványát, 

- lakcímkártyáját 

- TAJ kártyáját 

- 3 hónapnál nem régebbi iskolalátogatásról szóló igazolást (16. életévüket betöltött gyermek 

esetén) 

- egyedülálló szülő esetén gyerektartásdíjról szóló nyilatkozatot 

- orvosi igazolás a súlyosan leromlott egészségi állapot vagy tartós betegség alátámasztására 

• A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolásokat, vagy 

azok fénymásolatát az alábbiak szerint: 

- havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó 

keresetéről szóló munkáltatói igazolást, 

- a nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 

közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről szóló munkáltatói igazolást, 

- munkaügyi szerv által folyósított ellátást megállapító határozat vagy a kérelem benyújtását 

megelőző hónapban folyósított ellátásról kiállított igazolás, 

- a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző 

hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, 

ezek hiányában a társadalombiztosítási szerv igazolását az ellátás havi összegéről.  Amennyiben a 

kérelmező által benyújtott igazoló szelvényen nem szerepel a kérelmező neve, úgy köteles igazolni, 

hogy a szelvényen az Ő jövedelme szerepel. (Pl: nyugdíjas igazolvány, NYUFIG által kiállított éves 

elszámolás, családi pótlék, GYES összegének igazolásáról szóló hatósági bizonyítvány, stb.), 

- vállalkozó esetében a NAV igazolását a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi 

jövedelemadó alapjáról, 

- egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát a havi 

átlagos nettó jövedelméről. 

- nincs szükség igazolásra azon adatok, illetve jövedelmek tekintetében, amelyek a Sellyei 

Önkormányzati Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek. (Pl: közfoglalkoztatott jogviszony) 

- amennyiben a kérelmező vagy a háztartás valamely tagja nem rendelkezik jövedelemmel, 

akkor az arról szóló nyilatkozatot.  
 

 


