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A TÁMASZ MUNKATÁRSAI MOST IS SEGÍTENEK

AZOKNAK, AKIK NEM TUDJÁK ELHAGYNI LAKÓHELYÜKET.
HÍVJA A 06-30/397-8846 VAGY 54/472-017 SZÁMOT 7.30 - 13.30 KÖZÖTT!

HAHÓ
MANÓ !!!

Tüzifa-, fűtéstámogatás
és további támogatások

Álomkarácsony gyerekszemmel
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Közhírré tétetik
Amint arról már mindenki értesülhetett, Magyarországon 2020. november 4. óta ismét rendkívüli jogrend (veszélyhelyzet) került bevezetésre a SARSCoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek
elhárítása és a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében. A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.
évi CIX. törvény értelmében a veszélyhelyzet hatálya
2021. február 8-ig tart. Ez idő alatt a Kormány az ország egész területére vonatkozóan a védekezéssel kapcsolatban szabályokat állapít meg, melyet a helyi önkormányzatok a jogszabályi felhatalmazások alapján
a helyi sajátosságok függvényében kiegészíthetnek.
Ezekről a rendelkezésekről – lehetőleg minél hamarabb – a település honlapján (www.biharnagybajom.
hu) és Facebook profilján adunk naprakész tájékoztatást. Azok kedvéért azonban, akik nem böngészik az
internetet, egy csokorba szedtük a hatályos rendelkezéseket itt a hírlevélben is.

döntéshozatal előtt. Továbbá számos olyan döntés, illetve esemény történt a veszélyhelyzet kihirdetése előtt
is, amelyekről szeretném most Önöket tájékoztatni:
•

ez évben is csatlakoztunk az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által meghirdetett Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, mely keretében 10 bajomi hallgató 2021.
évi tanulmányaihoz járul hozzá az Önkormányzat
személyenként 10 ezer Ft/hó összegben.

•

továbbra is térítésmentesen étkezhetnek a gyerekek a bajomi intézményekben, hisz azok helyett, akiknek az állam nem biztosítja az étkezés
díját az Önkormányzat átvállalta erre a félévre is
az étkezési díj megfizetését.

•

szándékunkat fejeztük ki az Alsó-Berettyó melléki Natúrpark létrehozásában való részvételről.
A Natúrpark életre hívásának célja, hogy a természetvédelmi, illetve természetközeli gazdálkodási,
turisztikai, illetve vidékfejlesztési célú pályázati
tevékenységek következtében, pályázati források
bevonásával, a natúrpark működésében rejlő vidékfejlesztési lehetőségek révén valósulhasson
meg a természeti és kulturális örökség megőrzése,
bemutatása és a vidék fejlődését elősegítő hasznosítása.

•

a Testület felülvizsgálta a tavaszi veszélyhelyzet
idején elfogadott 2019-2024 időszakra vonatkozó
Gazdasági Programot, melyet kiegészíttette a ciklus idejére vonatkozó főbb fejlesztési elképzeléseivel, melyek a következők:

Az élet azonban, ahogy tavasszal, úgy most sem állt
meg az önkormányzatnál. Bár a veszélyhelyzet idején
a képviselő-testület feladata és hatásköre átszáll a polgármesterre, a képviselők véleményét most is kikérem

1. szilárd burkolatú utak építése a földúttal rendelkező
utcákban
2. Polgármesteri Hivatal felújítása, energetikai korszerűsítése
3. köztemetőnél szilárd burkolatú parkoló építése
4. moziépület felújítása
5. szolgálati lakások felújítása
6. étterem kialakítása
7. 17 + 1 fő szállítására alkalmas busz beszerzése
8. köztemetőhöz kerékpárút építése
9. idősek otthonának építése
10. helytörténeti múzeum kialakítása
11. új piacnál üzlethelyiségek kialakítása
12. szennyvízhálózat teljes körűvé tétele
13. település parkosítása (zöldfelület rendezése)
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14. „Ladánytól Ladányig” elnevezésű kerékpárút pro- tációk. A kivitelezés a vízjogi engedélyezési és közjekthez való csatlakozás
beszerzési eljárások lefolytatása után, előreláthatólag
tavasszal kezdődhet. A beruházás eredményeképp
- képviselő-testületi döntés született arról is, hogy a közel 180 millió forintból valósulhat meg a Bercsényi
Belügyminisztérium által Magyarország egyes terüle- körúton található 1-0-0 számú főgyűjtő csatorna és a
tei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érde- hozzá kapcsolódó Petőfi és Esze Tamás utcai vízelvekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló zetők felújítása (kialakítása).
1403/2019 (VII.5.) Korm. határozatában foglaltak, - A volt vízmű területén tervezett szabadtéri színpad
valamint a „Felzárkóztató települések” és a gazdaság- és közösségi tér kialakítására a rendezési terv módoélénkítő program folytatása érdekében teendő további sítását követően megkaptuk az építési engedélyt, így
intézkedésről szóló 1186/2020. (IV.28.) Korm. határo- most már minden akadály elhárult az elől, hogy megzatában foglaltak keretében közzé tett felhívás alapján indítsuk a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési
támogatási kérelmet nyújtunk be ”Étterem kialakí- eljárást.
tása” címmel, mely során a Vendéglő épületét szeretSzitó Sándor
nénk megvásárolni, majd felújítani. A projekt tervezett
polgármester
bruttó költsége 200 millió forint.
- pályázatot nyújtottunk be a Helyi termékértékesítést
szolgáló piacok infrastrukturális –és eszköz fejlesztése tárgyú VP6-7.2.1.1-20 azonosító számú felhívásra.
E pályázat keretében kívánjuk megvalósítani a piac
fejlesztés II. ütemét, mely során a meglévő helyiségek funkcióváltását követően szeretnénk két üzlethelyiséget kialakítani. Az I. ütem keretében megépített
piaccsarnok esetében a használatbavételi engedélyre
várunk, a nyitás azonban előreláthatólag csak a veszélyhelyzet elmúltával történhet meg.
- a testületi és bizottsági tagokkal történő egyeztetést
követően – immár polgármesteri határozat, illetve rendelet formájában - született döntés a szocális rendeletünk módosításáról és az idei évi szociális célú tűzifa
felhasználásának rendjéről, melyről részletesebben a
hírlevél erről szóló külön felhívásaiban olvashatnak.
- befejeződtek a Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális feltételeinek kialakításával
kapcsolatos munkálatok is. A beköltözést és a működési engedély módosítását követően, előreláthatólag
következő év elején nyithatja meg kapuit az igénybevevők előtt.
- A Magyar Falu Program keretében elkészült az Északi út útalapja, mely következtében újabb 452 méter
hosszú belterületi út vált minden időszakban járhatóvá. Tervezzük, hogy az elkövetkező években pályázati
úton és a közmunkaprogram keretében, tovább tudunk
javítani a belterületi útjaink állapotán.
- Helyszínváltoztatási kérelemmel fordultunk a
Támogató Hatósághoz a nyertes játszótér pályázatunkkal kapcsolatban, mely így terveink szerint a Mátyás király úti Óvoda előtti közterületen kerülne megépítésre, kiegészülve egy „B” típusú kondiparkkal,
mely szintén támogatásból valósulhat meg.
- Készülnek a nyertes csapadékvíz elvezető pályázatunk megvalósításához szükséges tervdokumen-
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Adventi gyertyagyújtás
Biharnagybajomban

Bajomi Hírlevél

Álomkarácsony
gyerekszemmel

Itt az idő, hogy elkezdjük a karácsonyi készülődést!
Egyre hidegebbre fordul az idő, itt-ott már hópelyhekkel is találkozhatunk, a boltok pedig ünnepi díszbe
öltöznek. Igen, ez bizony azt jelzi, hogy közeledik a
karácsony.
Ennek apropóján gyermekeknek szóló rajzpályázatot hirdet a Szűcs Sándor ÁMK: „Karácsony. OttAz eddig megszokott ünnepléshez képest a családok- hon.” címmel.
nál is kevesebb lesz a személyes találkozás, és ebben
az évben a főtéren sem tudjuk közösen meggyújtani
a gyertyát a koszorún.
Az adventi időszakban nemcsak a szívünket, de otthonunkat is ünnepi díszbe öltöztetjük.
A Karácsony az összetartozás jeles ünnepe is,
és ha a főtéren személyesen nem találkozhatunk
lakostársainkkal, arra kérünk mindenkit, hogy otthonainkban minden advent vasárnapján 17 és 18 Olyan rajzokat várunk, ahol a gyerekek bemutatják,
óra között töltsük meg az ablakokat világítók fé- milyen a karácsony otthon. A beküldött műveken szerepelhet egy régebbi közös ünneplés, vagy akár az is,
nyével. Ünnepeljünk ilyen módon együtt!
Ezekben az időpontokban gyúljanak ki a fények hogy az idei karácsonyt milyennek képzelik a kicsik.
Biharnagybajom minden lakásának ablakában, jelezve A versenyben bárki indulhat, aki már betöltötte a 2
az összetartozásunkat, az egymás iránti szeretetünket. éves kort, és nem több mint 14 éves.
A Művelődési ház munkatársai 3 korcsoportra bontva
rakja
fel a rajzokat a Szűcs Sándor ÁMK facebook
A szeretet lángja gyúljon ily módon az idén.
oldalára, melyre lehet szavazni és mindhárom korcsoportban a legtöbb szavazatot kapóknak 3 ajándékot ítél
oda.
Bármilyen technikával készülhetnek az alkotások. Egy
kis művész kizárólag egyetlen rajzzal nevezhet.
Az alkotáson kívül a gyermek hozzátartozója köteles
megadni a versenyen induló, a rajzot készítő gyermek
nevét és életkorát.
A rajzverseny november 30-án indul, az alkotásokat pedig december 15-ig kell elküldeni a muvhaz@
biharnagybajom.hu email címre.
Sajnos ezen dátum után érkező munkákat már nem
tudjuk figyelembe venni.
A Szűcs Sándor ÁMK csapata
sikeres versenyzést és jó rajzolást kíván!
Ismét vége felé közeledik egy esztendő. Hamarosan
elérkezik az advent időszaka. Úgy tűnik azonban,
hogy a járvány miatt az idén más lesz a községi Karácsony is, mint az eddigiek voltak, pedig közös
mindannyiunkban, hogy talán még nagyobb szeretetre
vágyunk ebben a nehéz, bizonytalan időszakban.

Bajomi Hírlevél,

XVI. évf. 5. különszám 2020. november
Kiadja: Biharnagybajom Község Önkormányzata
Felelős kiadó és főszerkesztő:
Nemes-Lajsz Julianna
Szerkesztőség: Szűcs Sándor ÁMK
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu
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Egy doboznyi szeretet
Volt egyszer egy angol nagymama, aki, látva a világégés utáni állapotokat, és megsajnálva a borzalmakról mit sem tehető gyermekeket, összecsomagolta
ajándékát egy cipősdobozba, és elküldte egy szegény
gyermeknek. Nem sejthette, hogy egyszerű, de nemes
tettét százak, ezrek, milliók követik majd, és hogy a
cipősdobozba zárt szeretet áttör határokat, korokat,
életszemléleteket, és mozgalommá fejlődik.

nak venni ebben a mozgalomban.
Ha röviden kellene összefoglalnunk, akkor egy „doboznyi szeretet”, kezdeményezés erről szól valójában:
A felhívás szerint keresni kell egy cipősdobozt, –
amely valószínűleg minden háztartásban megtalálható
– amit megtöltünk mindenféle kedves ajándéktárggyal,
majd azután karácsonyi csomagolópapírral bevonjuk,
– hogy igazi ajándék képét öltse. A tartalom teljesen
egyéni és tőlünk függ, lehet mesekönyv, színező, játék,
plüss, íróeszköz, iskolai felszereléshez dolgok, hegyező, radír, sporteszköz, ruhanemű stb. Csak a fantáziánk
és persze a doboz mérete szab határt.
Ami nem lehet a dobozban: törékeny, romlandó és veszélyes dolgok.
A fentiek szerint elkészített cipősdobozokat a Sándor ÁMK-ban (Várkert 35.) gyűjtjük december 20-ig,
majd ezt követően elvisszük őket a helyi óvodába és
átadjuk, hogy karácsonyra minden doboz megtalálja a
kis gazdáját.
Tisztelt Lakosok, Civil Szervezetek, Vállalkozók!
Kérjük, akinek lehetősége van, módjában áll ilyen ajándékdobozokat összeállítani és a határidőig az ÁMK-ba
A Szűcs Sándor ÁMK munkatársai egy nemes feladat eljuttatni, azt kérjük tegye meg. Az adományozás telérdekében összefogtak, és úgy döntöttek részt kíván- jesen önkéntes és anonim.
Nem csak fenyőből, tujaágból is kialakítható a manó
teste. Díszítésként egy pár gyerekkesztyű, egy használt pulcsi, no meg egy méretes krumpliorr szolgál.
Az már szinte bizonyos, hogy más karácsonyunk lesz. Így akár a télapó rokona is lehet.
Lepjék el kedves kis manók a települést. Egyedi me- Fehér színben, olyan mint Hóapó.
sevilágot szeretnénk teremteni. Ilyen manók köszöntik Számtalan változatot találtunk textilből (filc, kötött
majd a településre érkezőket és bíztatunk mindenkit, vagy bármi más) is. A régi ruhák, pulóverek új életre
hogy a karácsonyi hangulathoz ezekkel a kedves kis kelhetnek.
figurákkal járuljon hozzá. Loptunk néhány ötletet. manó fenyőből és manó textilből bármilyen méretben.
Nem kell félni a másolástól, mire elkészül úgy is mind
egyedi lesz.
Fenyőág, mohasipka, egy kis szakáll és két piros
Tájékoztatom a tisztelt Pácienseket, hogy az NNK
gömb: ennyi kell ehhez a kedves manóhoz.
irányelvek és az EMMI utasítások alapján a rendelőbe kizárólag az előre egyezetett időponttal rendelkező páciensek jöhetnek vizsgálatra! Ez alól kizárólag
a sürgősségi ellátást igénylő betegek kivételek! A
vizsgálatra az időpont előtt 10 perccel lehet a rendelőbe bejönni, a 1,5 méteres távolságot, a maszkviselést mindenkinek kötelező betartania! A keddi
napokon a rendelési idő átmenetileg 09:00 - 10:30ig tart.
Kiskorú gyermekkel egy kísérő jöhet be, felnőtt
pácinessel kísérő kizárólag akkor jöhet be, ha a páciens állapota ezt szükségessé teszi! (mozgásában,
beszédben korlátozott)
Megértésüket köszönöm!
Dr Barta Krisztina háziorvos

HAHÓ MANÓ!!!

Új szabályok a rendelőben
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Támogatási hirdetmények
SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS

átadta. Ezen rendelkezés vonatkozik a kérelmező családjában más személy által benyújtott kérelem esetére
A korábbi évekhez hasonlóan a Belügyminisztérium is.
ebben az évben is kiírta a települési önkormányzat- Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a tűziok részére a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához fa megrendelésre került, azonban az országosan
kapcsolódó támogatásra a pályázatot, melyen Önkor- megnövekedett igény miatt a kiszállítás előreláthatómányzatunk is sikeresen pályázott, és támogatásban lag csak 2021-ben fog megtörténni.
részesült. Ennek megfelelően a rászorulók részére
idén is biztosítani tudjuk a szociális célú tűzifa támogatást.
EGYSZERI FŰTÉSI TÁMOGATÁS
A szociális célú tűzifára a kérelmeket 2020. december 10. napjáig (csütörtök) lehet benyújtani a Pol- Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselőgármesteri Hivatal bejáratánál kihelyezett postalá- testülete úgy határozott, ettől az évtől lehetőség nyílik
dába, illetve megküldhetik e-mailban a szocialis@ egyszeri fűtési támogatás igénylésére annak a szebiharnagybajom.hu címre.
mélynek, aki csak gázzal fűt, szociális tűzifa támoKérelmet azon rászoruló személy nyújthat be, aki az gatásban nem részesül, illetve az Önkormányzattal
önkormányzati rendelet szerint Biharnagybajom köz- szemben nincs adótartozása.
ség közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik A támogatás a lakás azon tulajdonosa, haszonélvezője,
és életvitelszerűen is a településen lakik, valamint az vagy bérlője számára állapítható meg, aki életvitelszealábbi feltételek valamelyikének megfelel:
rűen az ingatlanban él, ott állandó lakóhellyel, vagy
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó- tartózkodási hellyel rendelkezik és az egy főre számíló törvény szerinti
tott havi jövedelme családban élők esetén maximum
aa) aktív korúak ellátására (közfoglalkoztatásban 99.750,-Ft, egyedül élő esetén maximum 114.000,-Ft.
vesz részt)*
Egy lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg az
ab) időskorúak járadékára
ellátás, függetlenül az ingatlanban lévő háztartások
ac) települési támogatásra (ezen belül: gyógyszertá- számától.
mogatás - közműdíj támogatás)*
A támogatás összege ebben az évben egyszeri
ad) ápolási díjra
20.000,-Ft, mely természetben nyújtandó (a támogaae) rokkantsági járadékra, rokkantsági ellátásra
tás a szolgáltató részére kerül átutalásra és a számlában
af) közgyógyellátásra jogosult.
jóváírásra kerül).
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról A kérelmeket 2020. december 10. napjáig (csütörtök)
szóló törvényben szabályozott hátrányos- vagy halmo- lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal bejáratánál kizottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban helyezett postaládába, illetve megküldhetik e-mailban
él.
a szocialis@biharnagybajom.hu címre.
Fentieken túl tűzifa biztosítható annak a személynek,
a) akinek egy főre számított havi jövedelme családban
élők esetén maximum 99.750,-Ft, egyedül élők esetén
KARÁCSONYI TÁMOGATÁS
maximum 114.000,-Ft.
A karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó kiadások csökA tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra kentéséhez szeretne hozzájárulni a Képviselő-testület
csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a karácsonyi támogatás megállapításával.
lakásban élő személyek és a háztartások számától. A támogatás megállapítása a korábbi évektől eltéNem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a rően kérelemre indul, jövedelemtől függő.
személy, család
A támogatás megállapítható
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két - azon 14 év alatti gyermek részére, aki
évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen te- Biharnagybajomban bejelentett állandó lakóhellyel
vékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett
rendelkezik, életvitelszerűen a településen él és csab) akinek lakóingatlana tűzifával nem fűthető,
ládjában az egy főre számított jövedelem nem haladc) aki a korábbi években bármikor – igazolhatóan, bi- ja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a
zonyítottan – a tűzifát eladta, vagy más személynek 600 %-át (171.000,-Ft-ot);

XVI. évfolyam 5. különszám 2020. november
- azon 65 év feletti személy, aki Biharnagybajomban
bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen a településen él és családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 600 %-át (171.000,-Ft-ot), egyedül
élő esetében a 700 %-ot (199.500,-Ft-ot).
A 14 év alatti gyermekek 5.000,-Ft, a 65 év felettiek
15.000,-Ft támogatásban részesülnek személyenként.
A kérelmeket 2020. december 10. napjáig (csütörtök) lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal bejáratánál kihelyezett postaládába, illetve megküldhetik e-mailben a szocialis@biharnagybajom.hu
címre.
A karácsonyi támogatás megállapítása a 65 év felettiek
esetében nem háztartásonként, hanem személyenként
történik, ezért kérjük, hogy a 65 év felettiek személyenként töltsenek ki a kérelmet!
Valamennyi kérelem beadási határideje 2020. decem-
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ber 10. (csütörtök), mely után beérkezett kérelmeket
már nem tudjuk figyelembe venni.
MIKULÁSCSOMAG ADOMÁNYOZÁSA
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy Mikulása mikuláscsomagot adományoz minden 14 év alatti gyermek részére, melyet szeretne eljuttatni a gyermekek részére.
Aki szeretné, hogy a Mikulás személyesen adja át a
csomagot gyermekének a lakóhelyén 2020. december
6-án, az kérem jelezze azt az 54/472-002 telefonszámon, vagy e-mailben a szocialis@biharnagybajom.hu
címre 2020. december 4. 12.00 óráig.
Aki nem kéri, hogy a Mikulás adja át gyermekének
a csomagot, az átveheti a Polgármesteri Hivatalban
2020. december 7-én és 8-án ügyfélfogadási időben.

Miniszterelnökség: ismét meghosszabbítja a kormány
a lejárt okmányok érvényességét
A koronavírus-járvány terjedésének, valamint a
személyes találkozások számának csökkentése érdekében Magyarország Kormánya mérsékli az állampolgárok ügyintézési terheit, ezért meghosszabbítja a lejáró személyi okmányok érvényességét.

szi veszélyhelyzet idején, 2020. március 11. és július
3. között jártak le, de automatikusan meghosszabbodott az érvényességük.
A szabályozás kizárólag a magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos okmányokra
terjed ki. A lejárt érvényességű okmányok csak hazánk
területén maradnak használhatók, azokat külföldön
nem fogadják el.
    A rendelet ugyanakkor nem vonatkozik a 2020. július 3. és november 4. között lejárt okmányokra, így
azokat meg kell hosszabbíttatni. A járvány elleni védekezés elősegítése érdekében 2020. november 11-től
a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon - így a kormányablakokban és az okmányirodákban is - kizárólag előzetes időpontfoglalást követően lehet ügyeket
A november 4-e után lejáró igazolványok a jelenle- intézni. Kormányablakba történő időpontfoglalásra
gi veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig még online az idopontfoglalo.kh.gov.hu vagy a megújult
használhatók maradnak. Ugyanez vonatkozik azokra magyarorszag.hu oldalon, illetve a 1818-as ingyeneaz okmányokra is, amelyek a tavaszi veszélyhelyzet sen hívható telefonszámon van lehetőség.
idején, 2020. március 11. és július 3. között jártak le,
Miniszterelnökség
de akkor meghosszabbította a kormány az érvényességüket.
A járvány tavaszi hulláma idején elrendelt intézkedésekhez hasonlóan a kormány ismét meghosszabbítja a
személyi okmányok érvényességét annak érdekében,
hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt minél kevesebb személyes ügyintézésre
legyen szükség. A vonatkozó kormányrendelet értelmében a mostani veszélyhelyzet ideje alatt, azaz november 4. után lejáró okmányok - beleértve a gépjármű
forgalmi engedélyekbe bejegyzett műszaki érvényesség idejét - a veszélyhelyzet megszűnését követő 60
napig érvényesek maradnak. Ugyanez a határidő vonatkozik azokra az igazolványokra is, amelyek a tava-

8

Bajomi Hírlevél

