13. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS ÉS ÜGYEK VÁLTOZÁSÁRÓL
A Szociális Iroda és Gyámhivatal
tájékoztatja Biharkeresztes Város és
a Biharkeresztes székhelyű Ártánd,
Bedő, Bojt Told községek alkotta
Körjegyzőség településeinek lakosságát, hogy
2008. évtől
a szociális ügyek intézése — valamennyi ügycsoportban — területi elv
szerint az alábbi felosztásban működik:
DARÓCZINÉ PETŐ MÓNIKA
az alábbi utcák lakosainak az ügyeit
intézi
Alkotmány utca
Arad utca
Bem utca
Damjanich utca
József Attila utca
Kinizsi utca
Kossuth utca
Liszt Ferenc utca
Nap utca

Petőfi utca
Rákóczi utca
Vas Gereben utca
Vörösmarty utca
Zöldmező utca

TOLD KÖZSÉG TELJES
LAKOSSÁGA
KENÉZ BÉLÁNÉ
az alábbi utcák lakosainak az ügyeit
intézi
Ady Endre utca
Árpád utca
Béke utca
Bethlen utca
Deák utca
Dobó utca
Hősök tere
Hunyadi utca
Jókai utca
Kolozsvári utca
Nagy Sándor utca
Osváth Pál utca
Sallai utca
Szabó Pál utca
Szacsvay utca

Szigligeti utca
Tamási Áron utca
Táncsics Mihály utca
Toldi utca
Vágóhíd
Vasútállomás
Wesselényi utca

BEDŐ KÖZSÉG TELJES
LAKOSSÁGA
OLÁH LAJOS ISTVÁNNÉ
az alábbi utcák lakosainak az ügyeit
intézi
Akác utca
Arany János utca
Bessenyei utca
Bocskai utca
Füzes utca
Irinyi utca
Kazinczy utca
Kölcsey utca
Nagyvárad utca
Széchenyi utca

BOJT KÖZSÉG TELJES
LAKOSSÁGA

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYÉNEK KÉRELMEZÉSI FOLYAMATA
A Szociális Iroda és Gyámhivatal
tájékoztatja az érdekelteket, hogy a
súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
szóló 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet szerinti támogatások iránti
kérelmet legkésőbb
2008. év április hó 30. napjáig
(Kivéve, ha a súlyos mozgáskorlátozottság ténye a tárgyévben következik
be.)

szíveskedjenek benyújtani a Szociális Irodában rendelkezésre álló (az
Iroda által előzménnyel rendelkezők
esetében részükre már megküldött)
formanyomtatványon.
Felhívjuk az érdekeltek figyelmét,
hogy saját érdekükben a formanyomtatványt figyelmesen áttanulmányozva tekintsék át, és a leadáshoz szükséges iratokat hiánytalanul csatolják
be, mert a hiányosan behozott iratanyagokat nem áll módunkban
átvenni.

Kérjük szíveskedjenek becsatolni:
1)
164/1995.(XII.27.)
Korm.
rendelet által meghatározott I. vagy
II. fokú orvosi szakvéleményt.
2)
A család jövedelmi viszonyait
tanúsító igazolások:
• Kérelmező, valamint a vele egy
háztartásban élő közeli hozzátartozói
tárgyévet megelőző 12 havi nettó
jövedelemigazolása. (Bank jövedelem átutalási igazolása nem fogadható el!)
• Nem rendszeres jövedelem (vállalkozó) esetében az előző 12 hónap
adóalapját igazoló adóbevallás.
• Nyugdíjasok esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév
januárjában kiküldött értesítése, vagy
az Igazgatóság által kiállított igazolás.
• Álláskeresők esetében az álláskereső juttatást megállapító határozat
fénymásolata, és az utolsó csekkszelvény. Álláskereső juttatás meg-

szűnése esetén a megszüntető határozat másolata.
• Álláskereső juttatásban nem
részesülők esetében nyilatkozat
alkalmi munkából származó jövedelemről (12 havi).
• Ha a családban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék összegéről, esetlegesen igazolás az árvaellátásról (özvegyi
nyugdíjról is!). Gyermek születési anyakönyvi kivonatának
fénymásolata.
• 16 éven felüli gyermek(ek) az
oktatási intézmény igazolása a
tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról, egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj öszszegéről is.
• Ha a kérelmező elvált, a válásról, gyermek elhelyezésről és
gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés fénymásolata, illetőleg igazolás a bírósági eljárás
megindításáról, illetve a végrehajtásról szóló jegyzőkönyv
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