
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól

(egységes szerkezetbe foglalva: 2015. október 27-én)

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)
bekezdés  a)  pontjában  és  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  10.  §  (1)
bekezdésében, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, a
132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1.§

E rendelet  célja,  hogy a Biharnagybajom közigazgatási  területén  élő egyének és  családok
szociális biztonságának megőrzése, elősegítése érdekében megállapítsa a települési támogatás
keretében nyújtott támogatások formáit, az azokra való jogosultság feltételeit, kifizetésének,
folyósításának és ellenőrzésének szabályait.

A rendelet hatálya

2.§

(1)  A  rendelet  hatálya  kiterjed  Biharnagybajom  közigazgatási  területén  lakóhellyel  vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre.

(2)  Az  Szt-ben  meghatározott  feltételek  szerint  a  rendelet  hatálya  a  község  területén
tartózkodó hajléktalanokra, valamint az Szt. 7. § (1) bekezdés szerinti rászorulókra is kiterjed.
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A rendeletben szabályozott ellátási formák és az eljáró hatóságok

3.§

(1)  Az  Önkormányzat  a  szociálisan  rászoruló  személyek,  családok  részére  települési
támogatást biztosít az e rendeletében meghatározottak szerint. 

(2) Települési támogatás keretében igényelhető ellátások:
a) közműdíj támogatás,
b) gyógyszertámogatás,

(3) Rendkívüli települési támogatás keretében igényelhető ellátások:
      a) temetési támogatás,

b) rendkívüli élethelyzetre nyújtható támogatás

(4) Köztemetés

(5)  A  közműdíj  támogatás,  köztemetés  és  a  gyógyszertámogatás  kizárólag  természetbeni
formában,  míg  a  rendkívüli  települési  támogatás  természetbeni  és  pénzbeli  formában  is
nyújtható az eljáró hatóság döntése alapján.

(6) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti ellátások havi rendszerességgel nyújtott ellátások,
míg a rendkívüli települési támogatás keretében nyújtott ellátások eseti ellátások. 

(7) A 2015. március 1-je előtt megállapított és a kérelem benyújtásakor is fennálló jogosultság
alapján  kapott  lakásfenntartási  támogatás  és  méltányossági  közgyógyellátás,  valamint
gyermekétkeztetés térítési díjának önkormányzat által való átvállalása esetén jelen települési
támogatás nem állapítható meg.

(8) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket első
fokon  a  települési  támogatás  vonatkozásában  a  Népjóléti  és  Ügyrendi  Bizottságra,  a
rendkívüli települési támogatás és köztemetés vonatkozásában pedig a polgármesterre ruházza
át. 

Általános eljárási rendelkezések

4. §

(1)  A jelen rendelet  alkalmazásában a jövedelem, vagyon,  család,  egyedül  élő,  háztartás,
rendszeres pénzellátás fogalmak alatt az Szt. 4. §-ában meghatározott fogalmakat kell érteni.

(2) Közeli hozzátartozó alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló mindenkor hatályos törvényben
meghatározott személyeket kell érteni.

(3) A rendeletben szabályozott  támogatásokat a Polgármesteri  Hivatal Ügyfélszolgálatához
benyújtott  kérelemben  kell  igényelni.  A  kérelem  elektronikus  úton  nem nyújtható  be.  A
kérelem  benyújtására  az  ellátás  igénylője,  annak  törvényes  képviselője  vagy
meghatalmazottja jogosult, illetve szociális válsághelyzet észlelése esetén a Támasz Szociális
Alapszolgáltatási Központ munkatársai.
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(4) Az ellátás igényléséhez a kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban
élő személyek adatairól, jövedelmi és vagyoni viszonyairól köteles nyilatkozni, és az azokra
vonatkozó dokumentumokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.

(5)  A  kérelmet  a  Polgármesteri  Hivatal  által  meghatározott  kérelem  nyomtatványon  kell
benyújtani.  A nyomtatványok  a  Polgármesteri  Hivatal  Ügyfélszolgálatán  kérhetők  vagy a
www.biharnagybajom.hu honlapról letölthetők.

(6)  Rendszeres  ellátás  iránti  kérelmet  legkorábban  az  adott  ellátásra  való  jogosultság
időtartamában a lejárta előtt egy hónappal lehet benyújtani, mely esetben az új jogosultság
kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejártát követő nap.

(7) A kérelemhez csatolni kell:
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy

hónap nettó keresetéről szóló munkáltatói igazolást,
b) a munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást

igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség határozatát,
c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását

megelőző hónapban kifizetett  ellátás igazoló szelvényét,  ennek hiányában az utolsó
havi bankszámla kivonatot, és nyugdíj ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
által január hónapban kiállított igazolást a tárgyévi ellátás összegéről,

d) vállalkozó esetében az állami adóhatóság igazolását, a kérelem benyújtását megelőző
gazdasági év személyi jövedelemadójáról,

e) egyéb jövedelmek esetében kérelmező és  a  vele  közös háztartásban élő személyek
büntetőjogi  felelőssége  mellett  tett  nyilatkozatát  a  havi  átlagos  nettó  jövedelemről,
vagy a jövedelem hiányáról,

f) a tankötelezett korhatárt már betöltött,  de még tanulói, hallgatói jogviszonyban álló
személy esetén az ennek fennállásáról szóló igazolás.

(8)  A  kérelmező  a  kérelem  benyújtásakor  köteles  nyilatkozni  saját  és  családja  vagyoni
viszonyairól  (továbbiakban:  vagyonnyilatkozat).  Vagyontárgy  lízingelése  esetén  a
vagyonnyilatkozathoz mellékelni kell a lízingszerződést. Termőföld használatba adása/vétele
esetén a haszonbérleti szerződést.

(9) A Hivatal a vagyonnyilatkozatban foglaltak valódiságát a rendelkezésre álló adatbázisok
felhasználásával ellenőrzi. 

(10) Amennyiben a Hivatal a vagyonnyilatkozatot vitatja és a vagyontárgy forgalmi értékének
meghatározása céljából szakértőt von be az eljárásba, a kérelmező a szakértői vizsgálat során
köteles közreműködni. 

(11) Amennyiben az ügy elbírálása szempontjából nem áll rendelkezésre elegendő adat, az
ügyintéző 8 napon belüli hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. 

(12)1 A  támogatásban  részesülő  a  szociális,  jövedelmi,  vagyoni  helyzetében,  lakcímében
történt változást köteles 15 napon belül bejelenteni a Polgármesteri Hivatalban. A bejelentés
elmulasztása esetén az érintett 6 hónapig nem részesülhet az adott támogatásban.

1 Módosította a 18/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. október 27. napjától.
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(13)  A  kérelemben  foglaltak  ellenőrzése  céljából  az  eljáró  hatóság  ügyintézői
környezettanulmányt  végezhetnek,  valamint  a  gyermeket  nevelő  családoknál  e  célra  a
gyermekjóléti  szolgálat,  a védőnő, és a gyermek- és családvédelemmel foglalkozó szervek
javaslata, környezettanulmánya is felhasználható.

(14)  A kérelmező  által  benyújtott  igazolások,  nyilatkozatok  tartalmát  a  Hivatal  az  adatot
nyilvántartó  közigazgatási  szerv,  illetve  gazdálkodó  szervezet  megkeresése  útján
ellenőrizheti.

(15)  Az önkormányzati  szociális  hatóság  –  a  hatáskörébe  tartozó  ellátás  felhasználásának
ellenőrzése  céljából  –  a  felhasználást  igazoló  dokumentumok  bemutatására  kötelezheti  a
jogosultat.

(16) Egy ingatlanon élők egyidejűleg csak egy települési támogatásban részesülhetnek.

(17) A rendszeres ellátásokat utólag minden hónap 5-ig, az eseti ellátásokat a megállapítást
követő 15 napon belül kell folyósítani. 

(18)  A  közműdíj  támogatás  természetbeni  ellátásként  a  szolgáltatónak  történő  közvetlen
utalással történik. 

(19) A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:
a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultságot kizáró körülmény

következett be,
b) a jogosult azt kéri,
c) a jogosult meghalt,
d) az e rendeletben meghatározott egyéb okból.

(20) A (19) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény
bekövetkezése hónapjának utolsó napja. 

(21) A jogosult által lakott lakáshoz kapcsolódó rendszeres ellátásra való jogosultságot a (19)
bekezdés  szerinti  eseten  kívül  meg  kell  szüntetni  abban  az  esetben  is,  ha  a  jogosult  a
támogatással érintett lakásból elköltözött.

(22)  Az  Szt-ben,  a  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  igénylésének  és
megállapításának,  valamint  folyósításának  részletes  szabályairól  szóló  63/2006.  (III.27.)
Korm.  rendeletben  és  az  e  rendeletben  meghatározott  feltételek  hiányában  vagy  e
jogszabályok megsértésével nyújtott ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, továbbá
az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell természetben nyújtott
ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére.

(23)  A  valótlan  tartalmú  dokumentumok  benyújtása,  nyilatkozatok,  bevallások  megtétele
esetén a kérelem elutasításra, vagy a megállapított támogatás megszüntetésére kerül sor.

(24) Ha a rendszeres ellátásra való jogosultság a (19) és (21) bekezdés alapján szűnt meg, a
jogosult a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy évig nem jogosult a megszüntetettel
azonos típusú rendszeres ellátásra.
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(25)  A lakáshoz kapcsolódó rendszeres  ellátások vonatkozásában a (24)  bekezdés  szerinti
korlátozás kiterjed az ingatlanon élő valamennyi személyre.

(26)  Ha  a  hatáskör  gyakorlója  a  hatáskörébe  tartozó  ellátás  megtérítését  rendeli  el,  a
megtérítés  összegét,  vagy  pénzegyenértékét  és  a  kamat  összegét  –  amennyiben  annak
megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból:

a) elengedheti,
b) csökkentheti, vagy
c) részletfizetést engedélyezhet.

2(27)  A közműdíj  támogatást  kérelmező személy a jogosultság egyéb feltételeként köteles
házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint:

a) az  általa  lakott  ingatlan  udvarán  egy  darab  szeméttároló  edény  elhelyezése  és
rendeltetésszerű használata, ürítésének biztosítása és a közszolgáltatás ellen értékének
pénzügyi teljesítése  

b) a  lakáshoz  tartozó  udvar,  kert  rendben  tartása,  az  ott  található  szemét  és  lom
eltávolítása,

c) gondoskodás  az  ingatlan  állagmegóvásáról  és  rendeltetésszerű  használhatóság
fenntartásáról

d) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, gyommentesítése
e) az ingatlan előtti járdának, ennek hiányában egy méter széles területsávnak, a járda

melletti  zöld sáv az úttestig,  de legfeljebb 5 m-ig terjedő teljes  területének tisztán
tartása, gondozása, szemét-, gyom- és síkosság mentesítése

f) az  ingatlan  rendeltetésszerű  használhatóságának,  higiénikus  állapotának  biztosítása,
különös tekintettel  az  illemhely  biztosítása,  rendeltetésszerű  használata,  folyamatos
tisztántartása,  valamint  az  esetleges  fertőző  betegségek  és  különböző  élősködők  –
különösen tetű, bolha, rühatka stb. – megjelenésének megelőzése, vagy megjelenése
következtében szükséges takarítás,  a  megjelenéssel  szembeni  védekezés  folyamatos
biztosítása

II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

5.§

A települési támogatásra való jogosultság kezdő napja a kérelem benyújtása hónapjának első
napja.

1. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

6.  §

Közműdíj támogatás

(1) Biharnagybajom Községi Önkormányzat  a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez; a villanyáram, a gázfogyasztás- és vízfogyasztás díjához a közműdíj támogatást
rendszeres természetbeni ellátásként nyújtja.

2 Módosította a 8/2015. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. április 4-től
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(2) A közműdíj támogatást átruházott hatáskörben a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság állapítja
meg egy év időtartamra. 

(3) A közműdíj támogatás kérelméhez becsatolandó további dokumentumok:
a) a  szolgáltató  által,  a  tárgyhónapot  megelőző  hónapban  kibocsátott  számla  és

számlarészletező,
b) a lakáshasználatra vonatkozó bérleti szerződés másolata

(4)  A  közműdíj  támogatás  ugyanazon  lakásra  csak  egy  jogosultnak  állapítható  meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(5) Közműdíj támogatásra jogosult az a szolgáltatóval szerződésben álló személy,
a) aki  a  kérelemben  megjelölt  lakásban  bejelentett  lakcímmel  rendelkezik,  abban

életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, bérlője,
b) a lakásban élők egyik tagjának sincs vagyona,
c) jövedelmi viszonyai alapján megfelel a (6) bekezdésben foglaltaknak.

(6) A közműdíj támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó
havi  jövedelem nem haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  
200  %-át,  egy  személyes  háztartásban  élő  esetén  a  250  %-át,  és  a  lakásban  élők  tagjai
egyikének sincs vagyona.

(7) A közműdíj támogatás összege:
a) ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át 3.000 forint,
b) ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át 2.500 forint,
c) ha az egyszemélyes háztartásban élő kérelmező havi jövedelme nem haladja meg az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át 3.500 forint.

(8) A kérelmező a közműdíj támogatásra való jogosultság megállapításának kérelmezésekor
köteles  nyilatkozatban  vállalni  a  feltételek  betartását,  amiről  az  ügyintéző  a  jogosultság
fennállása alatt, helyszíni szemle lefolytatása során győződhet meg.

(9) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosult lakókörnyezete a feltételeknek
nem felel meg, az ügyintéző az elvégzendő tevékenységek megjelölésével, legalább öt napos
határidő tűzésével  felszólítja  a jogosultat  a  hiányosságok felszámolására.  A felszólításban
foglaltak teljesítéséről az ügyintéző ismételt helyszíni szemlén győződik meg. Ha a jogosult a
(27)  bekezdésben  meghatározott  feltételeknek  a  felszólítás  ellenére  sem  tesz  eleget,
jogosultsága a tárgyhónap utolsó napjával megszűnik.

(10) Az ellátás az 1. számú függelékben található nyomtatványon igényelhető.
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Gyógyszertámogatás

7.§

(1) A Népjóléti és Ügyrendi Bizottság gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg
annak  a  nagykorú  személynek,  akinek  esetében  a  vényköteles  havi  rendszeres
gyógyszerköltsége  legalább  5000,-  Ft,  és  az  egy  főre  jutó  havi  jövedelem  összege  nem
haladja meg 
a) családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
b) a lakásban egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

250 %-át,
feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(2) Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki közgyógyellátásra jogosult.

(3)  A  gyógyszertámogatásra  való  jogosultság  iránti  kérelmet  formanyomtatványon  kell
benyújtani,  melyen  a  gyógyszerszükségletet  a háziorvos  igazolja.  A háziorvosi  igazoláson
kizárólag a kérelmező személyes gyógyító ellátáshoz szükséges gyógyszert lehet feltüntetni. 

(4)  A háziorvos igazolása alapján a gyógyszerköltséget a Szent Korona Gyógyszertár (4172
Biharnagybajom, Széchenyi út 3.) állapítja meg.

(5)  A  gyógyszertámogatás  összege  havi  5000  forint,  melyet  az  Önkormányzat  utalvány
formájában biztosít. Az ellátás 6 hónap időtartamra kerül megállapításra.

(6)  Az ellátás a 2. számú függelékben található nyomtatványon igényelhető.

7/A. §3

Közműfejlesztési hozzájárulás támogatása

(1) Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben a
polgármester  a  lakosok  által  fizetendő  közműfejlesztési  hozzájárulásokhoz  támogatást
nyújthat. 

(2) A hozzájárulás a 4. függelékben található nyomtatványon igényelhető.

2. RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

8.§

Rendkívüli élethelyzetre nyújtható települési támogatás

(1) Biharnagybajom Község Polgármestere rendkívüli települési támogatásban részesíti azon
személyeket, akik rendkívüli élethelyzetbe kerültek.

(2) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból is megállapítható.

3 Kiegészítette a 18/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. október 27. napjától.
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(3)  A  támogatás  iránti  kérelemben  a  kérelmezőnek  nyilatkoznia  kell  a  kérelem  indokául
szolgáló tényről, rendkívüli körülményről, az őt ért anyagi veszteségről, jövedelem kiesésről,
és azokat okiratokkal igazolnia kell. 

(4) A rendkívüli  települési  támogatás adható,  amennyiben a kérelmező családjában az egy
főre számított  havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb
összegének 130 %-át.

(5)  A  támogatás  természetben  is  nyújtható  abban  az  esetben,  amennyiben  annak
rendeltetésszerű felhasználása nem biztosított.

(6) A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként legfeljebb 10.000,- Ft.

(7)  Kivételes  méltánylást  érdemlő  esetben  a  rendkívüli  települési  támogatás  a  család
jövedelmi helyzetének vizsgálata nélkül is megállapítható.

(8)  Az ellátás a 3. számú függelékben található nyomtatványon igényelhető.

9. §

Temetési támogatás

(1)  Biharnagybajom  Község  Polgármestere  azon  Biharnagybajomban  életvitelszerűen  élő
személy  részére,  aki  elhunyt  közeli  hozzátartozója  eltemettetéséről  gondoskodott,  feltéve,
hogy  az  egy  főre  jutó  havi  jövedelem  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  legkisebb
összegének  200  %-át,  egyedül  élő  esetében  annak  250  %-át,  eseti  jelleggel  rendkívüli
települési támogatást nyújt.

(2) A támogatás megállapítása iránti kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az eltemetett
személy  halotti  anyakönyvi  kivonatát,  valamint  a  temetés  költségeit  igazoló  számlát  és  a
család jövedelmének igazolását.

(3)  Az  elhunyt  személy  eltemetésének  költségeihez  való  hozzájárulásként  megállapított
rendkívüli települési támogatás összege a helyben szokásos temetés legkisebb költségének  
20 %-a.

(4) A támogatás megállapítása érdekében a Polgármesteri Hivatal minden év első hónapjában
árajánlatot kér a Biharnagybajomban temetést végző vállalkozótól arra vonatkozóan, hogy az
adott évben mi az a legalacsonyabb összeg, amennyiért a köztemetést vállalni tudják. Ezt az
összeget  kell  tárgyév vonatkozásában a helyben szokásos legolcsóbb temetés  költségeként
figyelembe venni.

(5) A kérelmező nem jogosult az ellátás megállapítására amennyiben:
a) az eltemettetésre ellenszolgáltatás fejében vállalt kötelezettséget
b) a kérelmező a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési támogatásban részesült.

10. §
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3.KÖZTEMETÉS

Köztemetés

(1) Átruházott hatáskörben a köztemetésekről a polgármester gondoskodik.

(2)  A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségével azonos.

(3)  Az  Önkormányzat  mentesíti  a  köztemetés  költségeinek  megfizetése  alól  azt  az
eltemettetésre köteles személyt, akinek

a) vagyona nincs és
b) az elhunyt hagyatéka az eltemettetés költségeit nem fedezi.

(4) A köztemetés költségének meg nem fizetett része hagyatéki teherként kerül behajtásra.

11. §

4.SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL

(1) Biharnagybajom Községi Önkormányzatnál helyi szociálpolitikai kerekasztal működik.

(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente szükség szerint, de legalább egy alkalommal
ülést tart.

(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
- Népjóléti és Ügyrendi Bizottság elnöke
- Biharnagybajomi Nyugdíjasklub képviselője
- Vöröskereszt helyi szervezetének vezetője
- Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője
- Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói
- Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai ügyintézői
- Általános Iskola képviselője
- Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ képviselője
- védőnői szolgálat képviselője
- háziorvosok
- Püspökladányi Városi Rendőrkapitányság Biharnagybajomi Rendőrőrs képviselője

12. §

5.SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

(1)  Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről  kell  gondoskodni,  akik azt  önmaguk,  illetve  eltartottjaik  részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult
     a)    65 év feletti személy,
     b)  az a 65 évet be nem töltött személy,
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- akinek össz-szervezeti egészségkárosodása az NRSZH szakvéleménye szerint
40 %-os vagy azt meghaladó mértékű,

- aki átmeneti jelleggel beteg,
- aki súlyos fogyatékos,
- aki pszichiátriai beteg,
- aki szenvedélybeteg, vagy
- hajléktalan.

A  fentieken  túl  az  intézményvezető  étkeztetést  biztosít  azok  számára,  akiknek  ennek
hiányában életük és testi épségük veszélyeztetve van.

13. §

III. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1)   Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. február 28.
után benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

(2)  A  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  Biharnagybajom  Község
Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható  pénzbeli  és  természetbeni  szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 9/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelete.

Biharnagybajom, 2015. február 27.

                 Szitó Sándor  s.k.                                             Imre-Erdős Szilvia s.k.
                 polgármester                                                              jegyző
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