Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának szabályairól

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.
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,
c) iskolakezdési támogatás,
d) magánszemélyek ingatlana előtti zöldterület gondozás és síkosságmentesítés,
e) fűtési költségek egyszeri támogatása,
f) karácsonyi támogatás,
g) szépkorúak köszöntése,
h) mezőgazdasági termékellátási támogatás,
i) táboroztatási támogatás.
(4) Egészségügyi támogatás
(5) Köztemetés
(6) A közműdíj támogatás, köztemetés kizárólag természetbeni formában, míg a rendkívüli
települési támogatás természetbeni és pénzbeli formában is nyújtható az eljáró hatóság
döntése alapján.
(7) A (2) bekezdés szerinti ellátások havi rendszerességgel nyújtott ellátások, míg a rendkívüli
települési támogatás és az egészségügyi támogatás keretében nyújtott ellátások eseti ellátások.
(8) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket első
fokon a polgármesterre ruházza át az alábbi esetekben:
a) közműdíj támogatás,
b) gyógyszertámogatás,
c) temetési támogatás,
d) rendkívüli élethelyzetre nyújtható támogatás,
e) iskolakezdési támogatás,
f) szépkorúak köszöntése,
g) mezőgazdasági termékellátási támogatás,
h) köztemetés.
(9) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket első
fokon a Népjóléti és Ügyrendi Bizottságra ruházza át az alábbi esetekben:
a) magánszemélyek ingatlana előtti zöldterület gondozás és síkosságmentesítés,
b) fűtési költségek egyszeri támogatása,
c) karácsonyi támogatás,
d) táboroztatási támogatás,
e) egészségügyi támogatás.
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.
(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 az ügy elbírálása szempontjából nem áll rendelkezésre elegendő adat, az
ügyintéző 8 napon belüli hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
(11) 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.

(12) A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából az eljáró hatóság ügyintézői
környezettanulmányt végezhetnek, valamint a gyermeket nevelő családoknál e célra a
gyermekjóléti szolgálat, védőnő, és a gyermek- és családvédelemmel foglalkozó szervek
javaslata, környezettanulmánya is felhasználható.
Amennyiben a környezettanulmány megállapítása szerint vélelmezhető, hogy a
vagyonnyilatkozatban, illetve jövedelemnyilatkozatban foglaltak nem felelnek meg a
valóságnak, a Hivatal a Szt. 10. § (6) bekezdésének megfelelően jár el.
(13) A kérelmező által benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Hivatal az adatot
nyilvántartó közigazgatási szerv, illetve gazdálkodó szervezet megkeresése útján
ellenőrizheti.
(14) Az önkormányzati szociális hatóság – a hatáskörébe tartozó ellátás felhasználásának
ellenőrzése céljából – a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására kötelezheti a
jogosultat.
(15) A rendszeres ellátásokat utólag minden hónap 5-ig, az eseti ellátásokat a megállapítást
követő 15 napon belül kell folyósítani, kivéve a 7. § szerint megállapított
gyógyszertámogatást, ahol a támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell
megállapítani.
(16) A közműdíj támogatás természetbeni ellátásként a szolgáltatónak történő közvetlen
utalással történik.
(17) 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.
(18) A (17) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény
bekövetkezése hónapjának utolsó napja.
(19) A jogosult által lakott lakáshoz kapcsolódó rendszeres ellátásra való jogosultságot a (17)
bekezdés szerinti eseten kívül meg kell szüntetni abban az esetben is, ha a jogosult a
támogatással érintett lakásból elköltözött.
(20) 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.
(21) A valótlan tartalmú dokumentumok benyújtása, nyilatkozatok, bevallások megtétele
esetén a kérelem elutasításra, vagy a megállapított támogatás megszüntetésére kerül sor.

(22) Ha a rendszeres ellátásra való jogosultság a (17) és (19) bekezdés alapján szűnt meg, a
jogosult a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy évig nem jogosult a megszüntetettel
azonos típusú rendszeres ellátásra.
(23) A lakáshoz kapcsolódó rendszeres ellátások vonatkozásában a (22) bekezdés szerinti
korlátozás kiterjed az ingatlanon élő valamennyi személyre.
(24) 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.
(25) 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) A közműdíj támogatást átruházott hatáskörben a polgármester 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,
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
300 %-át, egy személyes háztartásban élő esetén a 450 %-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 300 %-át 4.000,- Ft,
b) ha az egyszemélyes háztartásban élő kérelmező havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át 5.000,- Ft.

(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
4. § (25) bekezdésben meghatározott feltételeknek a felszólítás ellenére sem tesz eleget,
jogosultsága a tárgyhónap utolsó napjával megszűnik.
(10) Az ellátás az 1. függelékben található nyomtatványon igényelhető.
7. §
Gyógyszertámogatás
(1) A polgármester gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg annak a
személynek, akinek esetében a vényköteles havi rendszeres gyógyszerköltsége legalább
5.000,- Ft, és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
b) a lakásban egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
350 %-át.
(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 gyógyszertár állapítja meg.
(5) A gyógyszertámogatás összege havi 5.000,- Ft, melyet az Önkormányzat készpénz
formájában biztosít. Az ellátás 12 hónap időtartamra kerül megállapításra.
(6) Az ellátás a 2. függelékben található nyomtatványon igényelhető.

2. RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
8. §
Temetési támogatás
(1) Biharnagybajom Község Polgármestere azon Biharnagybajomban életvitelszerűen élő
személy részére, aki elhunyt közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, feltéve,
hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj

legkisebb összegének 350 %-át, egyedül élő esetében annak 450 %-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
30 %-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.

9. §
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) 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 28.500,- Ft.
(7) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a rendkívüli települési támogatás a család
jövedelmi helyzetének vizsgálata nélkül is megállapítható.
(8) Az ellátás a 3. függelékben található nyomtatványon igényelhető.

10. §
Iskolakezdési támogatás
(1) Az Önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében az éves szociális segélykeret
összegének figyelembevételével iskolakezdési támogatást nyújt az általános iskola,
középiskola, főiskola és egyetem nappali iskolarendszerű oktatásában, valamint óvodai
ellátásban részesülő biharnagybajomi lakóhelyű gyermek, fiatal felnőtt iskoláztatási
költségeihez, akik nem jogosultak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre és az egy főre
számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 500 %-át nem
haladja meg.
a) Az általános iskolai tanulók esetében az iskolakezdési támogatás mértéke 15.000,- Ft.
b) gimnáziumban, hat osztályos gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában,
technikumban tanulók esetében az iskolakezdési támogatás kifizetésének feltétele az
iskolalátogatási bizonyítvány benyújtása. Az iskolakezdési támogatás mértéke
20.000,- Ft.
c) főiskolai és egyetemi hallgatók esetében a támogatás kifizetésének a feltétele a
hallgatói jogviszonyról szóló igazolás benyújtása. Az iskolakezdési támogatás mértéke
25.000,- Ft.
d) óvodába járók esetében az óvodakezdési támogatás mértéke 5.000,- Ft
(2) Az iskolakezdési támogatás keretösszegét a Képviselő-testület az éves költségvetési
rendeletében állapítja meg.
(3) Az iskolakezdési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester
gyakorolja.
(4) Az iskolakezdési támogatás iránti igényt minden év szeptember 1. napjától szeptember 30.
napjáig lehet benyújtani a 4. függelék szerinti formanyomtatványon.
(5) A kérelem benyújtására jogosult a szülő, törvényes képviselő, nagykorú személy saját
jogán.
(6) Az iskolakezdési támogatás kifizetésére a (4) bekezdés szerinti formanyomtatvány
benyújtása alapján kerül az Önkormányzat házipénztárában tárgyév október 31. napjáig.
11. §
Magánszemélyek ingatlana előtti zöldterület gondozás
és síkosságmentesítés
(1) Az a magánszemély, aki kertes lakóingatlan tulajdonosa, kezelője, használója (a
továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanban életvitelszerűen lakik, egyedül él, vagy
kizárólag házastársával, élettársával együtt él és a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási
Központnál a házisegítségnyújtás ellátási formát igénybe veszi, az ingatlana előtti zöldterület
térítésmentes gondozására, illetve az ingatlana előtti járda síkosságmentesítésére irányuló
kérelmet nyújthat be.

(2) Az ingatlan előtti zöldterület gondozás az ingatlan határvonalától az útszegélyig terjedő
zöldterületet érintő fűnyírás, kaszálás. A síkosságmentesítés és hó eltakarítás az ingatlant
közvetlenül határoló gyalogos forgalmat érintő útszakasz.
(3) Az igénybejelentés alapján megállapított támogatásra való jogosultság egy évre érvényes.
(4) Az ellátás az 5. függelékben található nyomtatványon igényelhető április 30-ig, kivéve, aki
fenti időpont után válik jogosulttá a házisegítségnyújtásra, az év közben is beadhatja a
kérelmet.
12. §
Fűtési költségek egyszeri támogatása
(1) A Népjóléti és Ügyrendi Bizottság – átruházott hatáskörben – kérelemre indított eljárás
keretében tárgyév január hónapjában egyszeri támogatást nyújt a településen található lakott
lakások fűtésével kapcsolatos költségek viseléséhez azon jogosult részére, aki csak gázzal fűt,
és akinek a települési önkormányzattal szemben adó tartozása nem áll fenn.
(2) A támogatás a lakás azon tulajdonosa, haszonélvezője, vagy bérlője számára állapítható
meg, aki életvitelszerűen az ingatlanban él, ott állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik, és
a) akinek egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének a 350 %-át nem haladja meg,
b) egyedül élő esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 400 %-át nem haladja meg.
A megállapítás szempontjából a kommunális adó alanyainak nyilvántartása, illetve a személyi
adat- és lakcímnyilvántartás tárgyév december 1-jén érvényes adatai az irányadók.
(3) Egy lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg az ellátás, függetlenül az ingatlanban
lévő háztartások számától.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás mértéke 13.000,- Ft/ingatlan. A támogatás
természetbeni támogatásként nyújtandó, minden év január hónapjában.
(5) Nem állapítható meg ellátás azon kérelmező részére, akinek szociális célú tűzifa juttatás
került megállapításra.
(6) Az ellátás a 6. függelékben található nyomtatványon igényelhető.
13. §
Karácsonyi támogatás
(1) Amennyiben az önkormányzat költségvetése az adott költségvetési évben fedezetet
biztosít, egyszeri karácsonyi támogatást nyújt azon személy részére, aki az alábbi együttes
feltételeknek megfelel:

a) azon 65 év feletti személy, aki Biharnagybajomban bejelentett állandó lakóhellyel
rendelkezik, életvitelszerűen a településen él és az adott év december 31-ig
65. életévét betölti, és az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének a 400 %-át nem haladja meg, egyedül élő esetén a
havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 500 %-át
nem haladja meg,
b) az a 14 év alatti gyermek, aki Biharnagybajomban bejelentett állandó lakóhellyel
rendelkezik, életvitelszerűen a településen él, és az adott év december 31-ig
14. életévét tölti be, és az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének a 400 %-át nem haladja meg.
(2) A támogatás összegét a Képviselő-testület az Önkormányzat éves költségvetésének
függvényében határozattal állapítja meg a novemberi képviselő-testületi ülésen.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja alapján járó támogatást a szülő, törvényes képviselő igényelheti.
(4) Az ellátás a 7. függelékben található nyomtatványon igényelhető.

14. §
Szépkorúak köszöntése
(1) Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – hivatalból, a költségvetés
elfogadásával egyidejűleg – tárgyévben rendkívüli települési támogatásként természetbeni
vagy pénzbeli ellátás formájában támogatásban részesíti Biharnagybajom közigazgatási
területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő 90., 95., és 100.
életévüket a naptári évben betöltő személyeket.
(2) A pénzbeli ellátás értéke 90. életévét betöltő személy esetén 10.000,-Ft, 95. életévét
betöltő személy esetén 15.000,-Ft, 100. életévét betöltő személy esetén 20.000,-Ft.
(3) A támogatás megállapítása hivatalból indul.
15. §
Mezőgazdasági termékellátási támogatás
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat rendelkezésére álló, a „Start program”
növénytermesztési, állattenyésztési és száraztészta készítési programelemei keretében történő
munkavégzés eredményéből. , illetve egyéb forrásból származó mezőgazdasági termékekből,
mezőgazdasági termékellátási támogatásban részesítheti a közfoglalkoztatásban résztvevő
személyeket, a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ biharnagybajomi ellátottjait.
(2) A mezőgazdasági termékek kiosztása során figyelemmel kell lenni a termékek
idényjellegére.

A mezőgazdasági termékekből álló egységcsomag összetétele időszakonként eltérő, viszont
az egyszerre kiosztott egységcsomag csomagonkénti értékének megközelítőleg azonosnak
kell lennie.
(3) A közfoglalkoztatásban résztvevő személyek és a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási
Központ ellátottjai részére a támogatás megállapítása hivatalból történik.
16. §
Táboroztatási támogatás
(1) Biharnagybajom Községi Önkormányzata táboroztatási támogatást biztosít az
önkormányzat és civil szervezetek által megszervezett nappali nyári táborok igénybevételére,
a közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermekek számára.
(2) A támogatás mértéke: 400,-Ft/fő/nap
(3) Biharnagybajom Község Önkormányzata üdülési támogatást biztosít a helyi iskola és civil
szervezetek által szervezett nyári táborok megvalósítására, amely támogatás a minisztérium
által közzétett és meghatározott nyári szünet időszaka alatt szervezett táborokra igényelhető.
(4) A támogatás mértéke a táborozás teljes időtartamára legfeljebb 4.000,- Ft/fő. Egy gyermek
egy évben egy alkalommal részesülhet támogatásban.
(5) A táboroztatási támogatás odaítéléséről a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság dönt, a
táboroztatást szervező által benyújtott kérelem alapján, a résztvevő szociális rászorultságára
tekintettel. Szociálisan rászorult az, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, gyermekét
egyedül nevelő szülő esetén annak 350 %-át. A kérelem tartalmazza a táborozók névsorát, a
táborozás időpontját, programját és részletes költségvetését.
(6) A nyomtatványt a szülő/ törvényes képviselő tölti ki. Amennyiben a kérelmező számára
aránytalanul nehéz a jövedelem igazolások beszerzése – a jövedelmek igazolására névre szóló
folyószámla kivonat, illetve postai utalvány szelvénye is elfogadható.
(7) A táboroztatási támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje: minden év június 30.
napja. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(8) A támogatás a 8. függelékben található nyomtatványon igényelhető.

3. EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÁS
17. §
Egészségügyi támogatás
(1) A helyi esélyegyenlőség megteremtése érdekében a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság
egészségügyi települési támogatást állapíthat meg annak a kérelmezőnek, aki
Biharnagybajomban bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él és
akinek családjában
a) halmozottan fogyatékos gyermeket nevelnek,
b) autista vagy down szindrómás személy él, vagy
c) fogyatékossági támogatásban részesülő személy él,
aki szintén bejelentett lakóhellyel rendelkezik Biharnagybajomban és életvitelszerűen a
településen él.
(2) A kérelemhez csatolni kell a fogyatékosságot igazoló dokumentumot, vagy a
fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozatot, illetve a lakcímkártya másolatát.
(3) Az egészségügyi támogatás összege személyenként 40.000,-Ft/év, mely összeg az
elbírálást követően egyösszegben kerül kifizetésre.
(4) A támogatás a 9. függelékben található nyomtatványon igényelhető.

4. KÖZTEMETÉS
18. §
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.

5. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
19. §
(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
- 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.

III. Fejezet
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
20. §
(1) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2020. január 1. után
benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Biharnagybajom Község
Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelete.
Biharnagybajom, 2019. december 18.
Szitó Sándor
polgármester

Imre-Erdős Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2019. december 23-án a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
Imre-Erdős Szilvia
jegyző

1. függelék

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5. sz. Pf.: 10.  Tel.: 54/472002.
E-mail: pmhivatal@biharnagybajom.hu

KÉRELEM KÖZMŰDÍJ TÁMOGATÁS
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
Kérelmező neve (a szolgáltatóval szerződésben álló személy): ……………………………..
Születési neve:…………………………………………………………………..............
Születési helye:…………………..…….. Születési idő:……… év………. hó…... nap
Anyja neve:……………………………………………………………………………..
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ……………………
Állampolgársága: magyar,
Családi állapota: hajadon/nőtlen;

egyéb:………………………………..
házas ;

elvált;

özvegy; élettárssal él; egyedül él.

Lakóhely:4172 Biharnagybajom…………………………..........................................
Tartózkodási hely: 4172 Biharnagybajom…………………………………………..
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni)

Életvitelszerűen a……………………………………………………..…. címen élek.
Kérelmező telefonszáma (FONTOS AZ ÜGYFÉL ÉRDEKÉBEN): ………………………………..
Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, főbérlő, családtag, haszonélvező
Ki a lakás tulajdonosa:……………………………………………………………….
Kérelem indoka:………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………….
………………………………........................................................................................
A lakásban előrefizetős gáz vagy áramszolgáltatást mérő készülék: van / nincs.
Ha van, akkor szolgáltató megnevezése: ………………………………………………..
A megállapított támogatást a lakhatásomat legnagyobb mértékben veszélyeztető
……………………………………………………..…. kiadásomhoz kérem folyósítani.
Szolgáltató neve: ……………………………………………………………………….

A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni
fok

Társadalombiztosítási
Azonosító Jel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező családjában
élő egyéb személyek
jövedelme

Összesen

1.Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
2.Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3.Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT, RSZS, ápolási díj)
4.Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni
értékű jog átruházásából
származó jövedelem
5.Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
6.A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYES, GYED.
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, stb.)
7.A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
8.Föld bérbeadásából
származó jövedelem
9.Egyéb (pl. ösztöndíj)
10.Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):…………………..…….Ft/hó
A jogosult és a vele együtt élő közeli hozzátartozók valamennyi vagyonára vonatkozó

Vagyonnyilatkozat
Ingatlanok és egyéb vagyontárgyak
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat)
pontos cím:
.........................................................................
helyrajzi szám:
...................
alapterülete:
.............. m2
tulajdoni hányad: ..............
szerzés ideje:
.............. év
becsült forgalmi érték:* .............. Ft
haszonélvezeti joggal / elidegenítési tilalommal / egyéb módon terhelt:  igen  nem
2. Üdülő- és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
pontos cím:
.........................................................................
helyrajzi szám:
...................
alapterülete:
.............. m2
tulajdoni hányad: ..............
szerzés ideje:
.............. év
becsült forgalmi érték:* .............. Ft
haszonélvezeti joggal / elidegenítési tilalommal / egyéb módon terhelt:  igen  nem
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-, épületrész tulajdon (vagy állandó használat):
- pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs -

pontos cím:
.........................................................................
helyrajzi szám:
...................
alapterülete:
.............. m2
tulajdoni hányad: ..............
szerzés ideje:
.............. év
becsült forgalmi érték:* .............. Ft
haszonélvezeti joggal / elidegenítési tilalommal / egyéb módon terhelt:  igen  nem
4. Termőföldtulajdon (saját és bérelt, vagy állandó használat):
- pl. erdő, szántó, legelő -

pontos cím (település):: .........................................................................
helyrajzi szám:
...................
AK értéke:
alapterülete:
.............. m2
tulajdoni hányad: ..............
szerzés ideje:
.............. év
becsült forgalmi érték:* .............. Ft
haszonélvezeti joggal / elidegenítési tilalommal / egyéb módon terhelt:  igen  nem
5. Gépjármű
- pl. motorkerékpár, személygépkocsi, tehergépjármű, autóbusz, traktor, vízi- vagy egyéb jármű -

jármű fajtája:
.........................................................................
márka / típus:
.........................................................................
forgalmi rendszám:
..............
gyártás éve:
.............. év
szerzés ideje:
.............. év
becsült forgalmi érték:* .............. Ft
haszonélvezeti joggal, elidegenítési tilalommal, egyéb opciós joggal terhelt:  igen  nem
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott személygépkocsi:  igen  nem

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a
vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a
vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értekként ingatlan esetén a településen szokásos forgalmi értéket, jármű esetén a
kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. Résztulajdon esetén a tulajdoni hányad becsült
forgalmi értékét kell feltüntetni.

Egyéb nyilatkozatok:


A lakás alapterülete …………………….….., szobaszáma…………………………………………



A lakás havi fenntartási költsége:……………………………………………………………………



Egyéb rendszeres kiadások összege:…………………………………………………………………



Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által
megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján …………………………… havi összegben
tartásdíjat kapok.



Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után tartásdíjat nem
kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:
……………………………………………………………………………………………....



Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú gyermekem(im)
után ……………… havi összegű tartásdíjat fizetem/nem fizetem.



Életjáradéki, tartási és öröklési szerződéssel



Gépjárműnek tulajdonosa / üzembentartója:



Tudomásul veszem, hogy a kérelemben és a vagyonnyilatkozatban közölt jövedelmi adatok

rendelkezem / nem rendelkezem.
vagyok

/

nem vagyok.

valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§-ának
(7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV és az EOP hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti.


Hozzájárulok a kérelemben közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.



Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.



Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv a kérelemben megjelölt lakásban
környezettanulmányt végez.



Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül és a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt
összegben visszakövetelheti.



Kijelentem, hogy a települési közműdíj támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról

lemondok / nem mondok le.

Biharnagybajom,.…………év…………………………….hó……….nap

………………………………………..
kérelmező aláírása

…………………………………………..
kérelmező házastársa/élettársa aláírása

……………………………………………………………………………….
a lakásban lakó nagykorú személyek aláírása

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
és a jogosultság megállapításához
I. Személyi adatok:
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált
Házas az a személy, akinek családi állapota házas.
Egyedül élő az a személy, aki a lakcímén egyedül lakik.
Gyermekét egyedül nevelő az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált családi állapotú és nem
él élettársi kapcsolatban.
II. Jövedelmi adatok:
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól,
jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot,
igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A családtagok jövedelmét különkülön kell feltüntetni.
Jövedelem típusai:
1.Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi
szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő tevékenységből származó jövedelem.
2.Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló
tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés
szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3.Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások:
táppénz,
terhességi-gyermekágyi
segély,
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék,
gyermektartásdíj.
4.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői
nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság,
a balett művészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás,
bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai
rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
5.Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka,
a rendszeres szociális segély, aktívkorúak ellátása, az ápolási díj, munkanélküli járadék, álláskeresési
járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
6.Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői
díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó
tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és
más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző
sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy
annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Csatolandó mellékletek:
A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a
kérelmező személyi igazolványa és lakcímkártyája és a vele egy háztartásban lakó személyek
lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása szükséges.

A jövedelme igazolására:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított,a Hivatal által
rendszeresített formanyomtatvány,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét
hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért
jövedelemről nyilatkozat,
c) álláskeresési támogatás esetén a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási
Hivatala Járási Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító
határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a folyósító szerv, ellátás
összegére, típusára vonatkozó tárgyévi értesítése és kérelem benyújtását megelőző havi
igazolószelvény, bankszámlakivonat,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló
szelvény vagy bankszámlakivonat,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy
bankszámlakivonat, ennek hiányában az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában
tett nyilatkozat,
g)a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a
gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat
h)állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Gyámhivatal erről szóló határozata,
i) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
j) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről szóló havi bontásos nyilatkozat
k) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt
lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a
Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
l) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat.
m) közfoglalkoztatott esetében a munkaszerződés és az utolsó havi fizetési igazolás
Egyéb igazolások:
- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolását
- a támogatás céljaként megjelölt szolgáltató által kibocsátott utolsó havi számlalevél
- gyámolt illetve gondnokolt esetén a gyám-, illetve gondnok kirendelő határozatát.
- vagyonnyilatkozat (a63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete)
- a kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén alakszerű meghatalmazás
- lakás tulajdonviszonyára vonatkozó igazolás (pl. adásvételi szerződés, bérleti szerződés)
IV. A közműdíj támogatást kérelmező 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, művelése, 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

2. függelék

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
4172 Biharnagybajom, Rákóczi út. 5. sz. Pf.: 10.  Tel.: 54/472002.
E-mail: pmhivatal@biharnagybajom.hu

KÉRELEM
GYÓGYSZERTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
(Közgyógyellátásban részesülők számára nem állapítható meg!)

Kérelmező neve:………………………………………………………………………
Születési neve:…………………………………………………………………...........
Születési helye:…………………..…….. Születési idő:……… év………. hó…... nap
Anyja neve:………………………………………………………………………..
Társadalombiztosítási Azonosító Jel:……………. Adóazonosító jel:……………..
Állampolgársága: magyar,

egyéb:……………………………………….

Családi állapota: hajadon/nőtlen;

házas; elvált;

özvegy; élettárssal él

Kérelmező családi körülményei:  egyedül élő,

 nem egyedül élő

Lakóhely: 4172 Biharnagybajom,………………………………………………………
Tartózkodási hely: 4172 Biharnagybajom, …………………………………………….
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni)

Életvitelszerűen a……………………………………………………..…. címen élek.
Közgyógyellátásban részesülök:

 igen



nem

Kérelmező telefonszáma (fontos az ügyfél érdekében):………………………………………..
Kérelem indoka:………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:
Név
1.
2.
3.
4.

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni
fok

Társadalombiztosítási
Azonosító Jel

Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező családjában élő
egyéb személyek jövedelme

1.Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
2.Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3.Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT, RSZS, ápolási díj)
4.Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni
értékű jog átruházásából
származó jövedelem
5.Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
6.A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYES, GYED.
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, stb.)
7.A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
8.Föld bérbeadásából
származó jövedelem
9.Egyéb (pl. ösztöndíj)
10.Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):………….Ft/hó

A jogosult és a vele együtt élő közeli hozzátartozók valamennyi vagyonára vonatkozó
Vagyonnyilatkozat
Ingatlanok és egyéb vagyontárgyak
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat)
pontos cím:
.........................................................................
helyrajzi szám:
...................
alapterülete:
.............. m2
tulajdoni hányad: ..............
szerzés ideje:
.............. év
becsült forgalmi érték:* .............. Ft
haszonélvezeti joggal / elidegenítési tilalommal / egyéb módon terhelt:  igen  nem

Összesen

2. Üdülő- és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
pontos cím:
.........................................................................
helyrajzi szám:
...................
alapterülete:
.............. m2
tulajdoni hányad: ..............
szerzés ideje:
.............. év
becsült forgalmi érték:* .............. Ft
haszonélvezeti joggal / elidegenítési tilalommal / egyéb módon terhelt:  igen  nem
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-, épületrész tulajdon (vagy állandó használat):
- pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs -

pontos cím:
.........................................................................
helyrajzi szám:
...................
alapterülete:
.............. m2
tulajdoni hányad: ..............
szerzés ideje:
.............. év
becsült forgalmi érték:* .............. Ft
haszonélvezeti joggal / elidegenítési tilalommal / egyéb módon terhelt:  igen  nem
4. Termőföldtulajdon (saját és bérelt, vagy állandó használat):
- pl. erdő, szántó, legelő -

pontos cím (település):.................................................................
helyrajzi szám:
…………...... és AK értéke: ……………………
alapterülete:
.............. m2
tulajdoni hányad: ..............
szerzés ideje:
.............. év
becsült forgalmi érték:* .............. Ft
haszonélvezeti joggal / elidegenítési tilalommal / egyéb módon terhelt:  igen  nem
5. Gépjármű
- pl. motorkerékpár, személygépkocsi, tehergépjármű, autóbusz, traktor, vízi- vagy egyéb jármű -

jármű fajtája:
.........................................................................
márka / típus:
.........................................................................
forgalmi rendszám:
..............
gyártás éve:
.............. év
szerzés ideje:
.............. év
becsült forgalmi érték:* .............. Ft
haszonélvezeti joggal, elidegenítési tilalommal, egyéb opciós joggal terhelt:  igen  nem
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott személygépkocsi:  igen  nem

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat
megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban
feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos
pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értekként ingatlan esetén a településen szokásos forgalmi értéket, jármű esetén a kora és
állapota szerinti értéket kell feltüntetni. Résztulajdon esetén a tulajdoni hányad becsült forgalmi értékét kell
feltüntetni.

Kérelmező nyilatkozata
Kijelentem, hogy
 a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől
nem részesülök közgyógyellátásban.


büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.



tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt
összegben visszakövetelheti.



tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi és vagyoni adatok valódiságát a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7)
bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV és az OEP hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező igazgatósága és egyéb hatóság útján – ellenőrizheti.

Biharnagybajom,……..év…………………hónap…....nap.

………………..………………
kérelmező aláírása

…………………………………
kérelmező házastársának/élettársának aláírása

………………………………………………………………..
a háztartás további nagykorú személyeinek aláírása

(Háziorvos és gyógyszerész tölti ki!)

IGAZOLÁS A BIZTOSÍTOTT HAVI RECEPTKÖTELES GYÓGYÍTÓ
ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES GYÓGYSZERKÖLTSÉGÉRŐL
(A háziorvos és gyógyszerész aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül nem fogadható el!)

Kérelmező neve:………………………………………………………………………...
Születési neve:…………………………………………………………………………..
Születési helye:…………………………...Születési idő:……..….év………..hó....nap
Anyja neve:……………………………………………………………………………..
Társadalombiztosítási Azonosító Jel:………………………………………………....
Közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik-e:



igen



nem

A kérelmező rendszeresen szedett havi vényköteles gyógyszerei:
gyógyszer neve

felírás jogcíme dobozszám

a biztosított által
fizetendő térítési díj

összesen:
háziorvos aláírása, bélyegzőlenyomata:

gyógyszerész aláírása,
bélyegzőlenyomata:

3. függelék

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5. sz. Pf.: 10.  Tel.: 54/472002.
E-mail: pmhivatal@biharnagybajom.hu

KÉRELEM
Rendkívüli települési támogatás megállapításához
Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli települési támogatást megállapítani szíveskedjenek.

I) Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: …………………………………………………………………………………………..
Születési neve: …………………………………………………………………………………
Anyja neve:…………………………………………………………………………………….
Születés helye, ideje:…………………………………………………………………….
Lakóhely:……………………………település…………………..utca…………házszám
Tartózkodási
hely:…………………………település………………….utca……….hsz.
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Családi állapota: hajadon/nőtlen;
házas; elvált;
özvegy; élettárssal él
Kérelmező családi körülményei:  egyedül élő,
 nem egyedül élő
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ………………………………………………….
Telefonszám (fontos az ügyfél érdekében) : ..............................................................................
2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók száma: …………… fő
3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre
jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:
Név
Szül hely, idő
Anyja neve
TAJ szám
házastárs/élettárs
gyermekei

A rendkívüli települési támogatást:
 rendkívüli élethelyzet
 betegség
 halálesettel kapcsolatos kiadások miatt kérem megállapítani
(Kérjük a megfelelőt húzza alá)

A kérelem rövid indoklása (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gond, többletkiadás bemutatása):

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Haláleset miatt beaadott kérelem esetén:
Az elhunyt neve, születési helye: …………………………… ideje: ……………………………
volt lakóhelye: 4172 Biharnagybajom, …………………………….……………………………
Haláleset helye: …….……………ideje: …………….. hozzátartozói minőség: …………….....
Az eltemettetésre ellenszolgáltatás fejében vállaltam kötelezettséget (pl: eltart.szerz.): igen / nem
A hadigondozásról szóló törvény alapján temetési támogatásban részesülök: igen / nem
II) Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös háztartásban
élő házastárs
(élettárs) jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban élő
egyéb rokon
jövedelme

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai (például rokkantsági
ellátás, rehabilitációs ellátás),
egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
4. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
5. Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen:
kapott tartás-, ösztöndíj,
értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
7. A család összes nettó
jövedelme
8. A család összes nettó
jövedelmét csökkentő tényezők
(fizetett tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ............................Ft/hó.
Kérelmező milyen minőségben lakik a fenti címen:
Tulajdonos

bérlő

családtag

szívességi lakáshasználó

Összesen

A bérleti díj havi összege: …………………………
A lakás nagysága:

Szobák száma:

A lakás havi rezsiköltsége

………………..m2

……………….

összesen: ……………….….Ft

A lakás komfortfokozata: (megfelelő aláhúzandó:
összkomfortos

komfortos

félkomfortos

komfort nélküli

Részesül-e az önkormányzattól lakhatási / gyógyszertámogatásban: Igen – Nem
Ha igen, akkor milyenben, mióta és milyen összegben: ………................................................................
…………………………………………………………………………………………………................
Egyéb nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó,
ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Biharnagybajom, ………………………………………….
……………………………….
aláírás
A KÉRELEMHEZ MINDEN ESETBEN MELLÉKELNI KELL:
1. Kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelem igazolását (munkabér, nyugdíj, gyes, gyed, családi pótlék,
tartásdíj, árvajáradék, alkalmi munka, tankötelezett korhatárt már betöltött, de még tanulói, hallgatói jogviszonyban
álló személy esetén az ennek fennállásáról szóló igazolást, munkaügyi központ igazolás, egyéb /pl.: bérleti díj/)
2. A lakás fenntartásával kapcsolatos rezsiszámlákat (gáz, víz, csatorna, villany, szemét, telefondíj, lakbér, stb.,
valamint bérleti szerződés)
3. Minden egyéb olyan igazolás fénymásolata, mely megalapozhatja az ellátásra jogosultságot (pl. orvosi igazolás, 3
hónapnál nem régebbi kórházi zárójelentés, kifizetetlen közüzemi számla, vagy közüzemi szolgáltató kikapcsolási
értesítője, stb.)
4. Amennyiben a segélyt elhunyt személy eltemettetésére kívánják felvenni, a kérelemhez csatolni kell a halotti
anyakönyvi kivonatot és a temetés költségeiről szóló, a segélyt kérő vagy egy háztartásban élő családtagja nevére
kiállított eredeti számlákat.

4. függelék

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5. sz. Pf.: 10.  Tel.: 54/472002.
E-mail: pmhivatal@biharnagybajom.hu

KÉRELEM
ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
1. A kérelmező
Neve: …………………………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………….....
Anyja neve:…………………………………………………………………………………………...
Születés helye, ideje:………………………………………………………………………………….
Lakóhely:……………………………település…………………..utca…………házszám
Tartózkodási hely:…………………….…………………település………………….utca……….hsz.
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ……………………………………………………...
Telefonszám (fontos az ügyfél érdekében) : ........................................................................................
2.Kiskorú gyermekre tekintettel benyújtott kérelem esetén
Név
Szül hely, idő
óvodás
gyermek
általános
iskolai
tanulók

Anyja neve

TAJ szám

középiskolai
tanulók
3. Nagykorú kérelmező esetén
 középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója*
 felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója*
vagyok (*megfelelő szövegrész aláhúzandó)
4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők / nem részesülök*
(*megfelelő szövegrész aláhúzandó)
5. A kérelemhez kötelezően csatolni kell a nappali oktatási rend szerinti tanulói/hallgatói
jogviszonyról a nevelési intézmény által kiadott igazolást, továbbá a család jövedelmi helyzetére
vonatkozó igazolásokat.
6. A kérelem benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30. (A határidő jogvesztő!)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Biharnagybajom, …………………………………
………………………………….
aláírás

A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni
fok

Társadalombiztosítási
Azonosító Jel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező családjában
élő egyéb személyek
jövedelme

Összesen

1.Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
2.Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3.Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT, RSZS, ápolási díj)
4.Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni
értékű jog átruházásából
származó jövedelem
5.Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
6.A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYES, GYED.
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, stb.)
7.A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
8.Föld bérbeadásából
származó jövedelem
9.Egyéb (pl. ösztöndíj)
10.Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):…………………..…….Ft/hó

5. függelék

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5. sz. Pf.: 10.  Tel.: 54/472002.
E-mail: pmhivatal@biharnagybajom.hu

KÉRELEM
MAGÁNSZEMÉLYEK INGATLANA ELŐTTI ZÖLDTERÜLET
GONDOZÁSRA ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSRE
Név:……………………………………………………………………………………….……..
Születési hely, idő: …………………………………………………………………….………..
Anyja neve: ……………………………………………………………….…………………….
TAJ száma: …………………………………… Telefonszám: …….…………………………..
Lakóhely: 4172 Biharnagybajom, ………………………………..…. út/utca …..………. szám
alatti lakos kérem, hogy részemre Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának
szabályairól szóló 18/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet alapján szíveskedjenek
magánszemélyek ingatlana előtti zöldterület gondozás és síkosságmentesítés támogatást
megállapítani.
Nyilatkozom, hogy a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ gondozottja vagyok és a
házisegítségnyújtás ellátási formát igénybe veszem.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság az elbírálás során
megállapítja, hogy valótlan adatokat tüntettem fel, a kérelmem elutasításra kerül.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Biharnagybajom, ……………………………
…………………………….
aláírás

6. függelék

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5. sz. Pf.: 10.  Tel.: 54/472002.
E-mail: pmhivatal@biharnagybajom.hu

FŰTÉSI KÖLTSÉGEK EGYSZERI TÁMOGATÁSA
IRÁNTI KÉRELEM
Név:……………………………………………………………………………………….……..
Születési hely, idő: …………………………………………………………………….………..
Anyja neve: ……………………………………………………………….…………………….
TAJ száma: …………………………………… Telefonszám: …….…………………………..
Lakóhely: 4172 Biharnagybajom, ………………………………..…. út/utca …..………. szám
alatti lakos kérem, hogy részemre Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának
szabályairól szóló 18/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek fűtési
költségek egyszeri támogatását megállapítani.
Nyilatkozom, hogy gázfűtésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem:
Nyilatkozom, hogy szociális célú tűzifa támogatásban:

igen / nem

részesültem / nem részesültem

Nyilatkozom, hogy az önkormányzattal szemben adótartozásom:

van / nincs

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság az elbírálás során
megállapítja, hogy valótlan adatokat tüntettem fel, a kérelmem elutasításra kerül.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Biharnagybajom, …………………………………………..
…………………………….
aláírás
Csatolandó dokumentumok:
- a család jövedelmi helyzetét igazoló dokumentumok
- gázszámla

A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni
fok

Társadalombiztosítási
Azonosító Jel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

Kérelmez
ő
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező családjában
élő egyéb személyek
jövedelme

Összesen

1.Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2.Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3.Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT, RSZS, ápolási díj)
4.Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű
jog átruházásából származó
jövedelem
5.Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
6.A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYES, GYED.
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, stb.)
7.A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
8.Föld bérbeadásából származó
jövedelem
9.Egyéb (pl. ösztöndíj)
10.Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):…………………..…….Ft/hó.

7. függelék

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5. sz. Pf.: 10.  Tel.: 54/472002.
E-mail: pmhivatal@biharnagybajom.hu

KÉRELEM
KARÁCSONYI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
1. A kérelmező
Neve: …………………………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………….....
Anyja neve:…………………………………………………………………………………………...
Születés helye, ideje:………………………………………………………………………………….
Lakóhely:……………………………település…………………..utca…………házszám
Tartózkodási hely:…………………….…………………település………………….utca……….hsz.
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ……………………………………………………...
Telefonszám (fontos az ügyfél érdekében) : ........................................................................................
2.14 év alatti gyermekre tekintettel benyújtott kérelem esetén
Név
Szül hely, idő
Anyja neve

TAJ szám

3. A kérelemhez kötelezően csatolni kell a család jövedelmi helyzetére vonatkozó igazolásokat.
4. A kérelem benyújtásának határideje: 2020. november 30. (A határidő jogvesztő!)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó,
ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Biharnagybajom, ………………………………………….
…………………………………….
aláírás

A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni
fok

Társadalombiztosítási
Azonosító Jel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező családjában
élő egyéb személyek
jövedelme

Összesen

1.Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
2.Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3.Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT, RSZS, ápolási díj)
4.Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni
értékű jog átruházásából
származó jövedelem
5.Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
6.A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYES, GYED.
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, stb.)
7.A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
8.Föld bérbeadásából
származó jövedelem
9.Egyéb (pl. ösztöndíj)
10.Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):…………………..…….Ft/hó.

8. függelék

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5. sz. Pf.: 10.  Tel.: 54/472002.
E-mail: pmhivatal@biharnagybajom.hu

KÉRELEM
TÁBOROZTATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
1. A kérelmező
Neve: …………………………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………….....
Anyja neve:…………………………………………………………………………………………...
Születés helye, ideje:………………………………………………………………………………….
Lakóhely:……………………………település…………………..utca…………házszám
Tartózkodási hely:…………………….…………………település………………….utca……….hsz.
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ……………………………………………………...
Telefonszám (fontos az ügyfél érdekében) : ........................................................................................
2. A táboroztatásban részt vevő gyermek adatai:
Név
Szül hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

3. A kérelemhez kötelezően csatolni kell a család jövedelmi helyzetére vonatkozó igazolásokat.
4. A kérelem benyújtásának határideje: 2020. június 15. (A határidő jogvesztő!)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó,
ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Biharnagybajom, ………………………………………….
…………………………………….
aláírás

A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni
fok

Társadalombiztosítási
Azonosító Jel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező családjában
élő egyéb személyek
jövedelme

Összesen

1.Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
2.Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3.Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT, RSZS, ápolási díj)
4.Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni
értékű jog átruházásából
származó jövedelem
5.Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
6.A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYES, GYED.
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, stb.)
7.A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
8.Föld bérbeadásából
származó jövedelem
9.Egyéb (pl. ösztöndíj)
10.Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):…………………..…….Ft/hó.

9. függelék

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5. sz. Pf.: 10.  Tel.: 54/472002.
E-mail: pmhivatal@biharnagybajom.hu

KÉRELEM
EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÁSRA
Név:……………………………………………………………………………………….……..
Születési hely, idő: …………………………………………………………………….………..
Anyja neve: ……………………………………………………………….…………………….
TAJ száma: …………………………………… Telefonszám: …….…………………………..
Lakóhely: 4172 Biharnagybajom, ………………………………..…. út/utca …..………. szám
alatti lakos kérem, hogy részemre Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának
szabályairól szóló 18/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet alapján szíveskedjenek
egészségügyi támogatást megállapítani.
Hozzátartozó, akire tekintettel a támogatást kérem:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni fok

TAJ szám

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság az elbírálás során
megállapítja, hogy valótlan adatokat tüntettem fel, a kérelmem elutasításra kerül.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Biharnagybajom, …………………………………………..
…………………………….
aláírás

A kérelemhez kötelezően csatolandó a fogyatékosságot igazoló dokumentum!

