
1. melléklet a …/2019. (IX…) számú határozathoz 
 

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS 
 

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírbátor Kártyáról és a 

nyírbátori lakosoknak nyújtott egyéb kedvezményekről, támogatásokról szóló 28/2016. 

(X.26.) önkormányzati rendelet 7. §-ban foglaltak szerint 

PÁLYÁZATOT HIRDET  

LAKOSSÁGI INTERNET-HOZZÁFÉRÉS ÉS HASZNÁLAT TÁMOGATÁSÁRA 
 

I. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA 

Név: Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Cím: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. 

 

II. A PÁLYÁZAT CÉLJA 

A nyírbátori állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek internet-hozzáférésének, 

használatának támogatása. 

 

III. A PÁLYÁZÓK KÖRE 

Internet-használat támogatásra jogosult az a nyírbátori állandó lakóhellyel rendelkező 

magánszemély, aki internet előfizetéssel rendelkezik és a háztartásában az egy főre eső 

jövedelem nem haladja meg a 75.000,- (hetvenötezer) forintot és 

a) a háztartásban legalább két fő kiskorú vagy tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal 

rendelkező nyírbátori állandó lakóhelyű személy él, vagy 

b) egyedül él a háztartásban és a 60. életévét betöltötte, vagy 

c) legalább egy - az a) pontban foglalt feltételeknek megfelelő - gyermekét egyedül 

neveli. 

 

Egy háztartásban csak egy előfizetés után igényelhető támogatás. A pályázatot évente egy 

alkalommal lehet benyújtani. 

 

IV. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS 

A pályázat kizárólag a felhívás mellékletét képező PÁLYÁZATI ŰRLAPon nyújtható be. A 

pályázati űrlap letölthető a nyirbator.hu honlapon, vagy személyesen a Nyírbátori 

Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál (Nyírbátor, Szabadság tér 7.) szerezhető be. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

 Szolgáltatói szerződés másolata 

 A 2018. 10. 01. és 2019. 09. 30. közötti időszakban a szolgáltatási díj megfizetését igazoló 

befizetett csekkek másolata (átutalás esetén az átutalás tényének hitelt érdemlő igazolása) 

 Lakcímkártyák másolata 

 Jövedelemigazolás(ok) 

 Tanulói/hallgatói jogviszony igazolása 

 Bankszámlaszám (ha bankszámlára kéri a támogatást) 

 



A pályázat beérkezési határideje: 

A pályázatot papíralapon, legkésőbb 2019. november 15. napjáig kell a Polgármesteri 

Hivatalhoz eljuttatni.  

 

A pályázat elbírálása:  

A beérkezett pályázatokat a polgármester bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő 8 

napon belül. 

 

A támogatás mértéke: 

A támogatás mértéke havi 1.000,- Ft (egyezer forint), amelyet a pályázat kiírását megelőző 

maximum 12 hónapra visszamenőleg lehet igényelni. A támogatás csak azokra a hónapokra 

adható, amelyekben a pályázó a szolgáltatási díjat igazoltan megfizette. 

 

A támogatás kifizetése: 

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázóknak a lakossági internet használathoz nyújtott 

támogatást évente egy alkalommal, 2019. december hónapban – elsősorban bankszámlára 

történő utalással - fizeti ki a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

 Nyírbátor Város honlapja 

 Bátor Újság 

 Bátor Tv  

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Nedelka Zoltán, a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal 

Szociális Csoportjának vezetője nyújt a 281-095/153 telefonszámon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


