
TISZTELT UTAZÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLİK! 

 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének készítése során szembesültünk azzal a ténnyel, 
hogy jelentıs bevételkieséssel kell számolnunk, ami az önkormányzat kiadásainak 
csökkentését követeli meg. Ennek érdekében a képviselıtestület többek között a 
kedvezményes bérletjegy vásárlásához adott utazási támogatás feltételeként szociális 
rászorultságot is meghatározott a kérelmezı jövedelmi helyzetének figyelembevételével. 

Kérem a Tisztelt Igénylıket, hogy a kérelemnyomtatvány kitöltése elıtt szíveskedjenek a 
nyomtatvány hátoldalán található tájékoztatást is elolvasni, ami az utazási támogatás rendeleti 
feltételeit tartalmazza. 
 

A kérelmet és mellékleteit a celldömölki városrészen élıknek a polgármesteri hivatal fsz. 

9. irodájában, - míg az alsósági városrészen lakók kérelmét az alsósági hivatal irodában 

kell benyújtani 2011. március 15-éig.  

A támogatási kérelem jogosultsági feltételeit évente egyszer vizsgáljuk, de az utazási 
támogatásokat negyedévente fizetjük ki.  
 

A kérelem elbírálása után a döntésrıl szóló határozatot lakcímre, kézbesítés útján 

juttatjuk el.  

A második negyedévi utazási támogatást a celldömölki városrészen élıknek a 

polgármesteri hivatal földszinti tárgyalótermében (a porta mellett), az alsósági 

városrészen élıknek az alsósági hivatali irodában fizetjük ki (a kérelmezınek vagy 

meghatalmazottjának, kiskorú esetén a szülınek vagy nagykorú meghatalmazottjának) 

2011. április 1-jén, 4-én és 5-én de. 8-12 óráig. A kifizetett támogatásból a bérletet itt és 

ekkor lehet megvásárolni a szolgáltatótól.  

Fontos, hogy a bérlet megvásárlásáról szóló számlát ırizze meg, mert a következı 

negyedéves utazási támogatást csak a számla bemutatásakor kaphatja meg.  

 
Kérem fentiek szíves elfogadását és tudomásulvételét.  
 
Celldömölk, 2011. március 3.  
 
  
   Tisztelettel:     
 
 

      Fehér László 
      polgármester 
 



T Á J É K O Z T A T Ó 
az utazási támogatás megváltozott feltételeirıl 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) sz. rendelet 17. §-a 
értelmében az utazási támogatás megadásának feltételei a következık: 
 
17. § (1) Az önkormányzat szociális segélyként utazási támogatást nyújt a helyi 
tömegközlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árának erejéig azoknak a 
celldömölki állandó lakcímő lakosoknak, akik alap-, közép vagy felsıfokú nappali 
tagozatos tanulók, illetve, akik 65 év alatti rokkantsági és öregségi nyugdíjasok, 
amennyiben a családjukban az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át (jelenleg: 71250 Ft). 
 
(2) Az utazási támogatás az Szt. 45. § (3) bekezdése értelmében más ellátási formaként 
nyújtott átmeneti segélynek minısül. 
 
(3) Az aktuális negyedévi utazási támogatások iránti kérelmeket az elızınegyedév utolsó 
hónapjának 15. napjáig lehet benyújtani, így 
az elsı negyedévit az elızı év december 15-ig, 
a mások negyedévit tárgyév március 15-ig, 
a harmadik negyedévit tárgyév június 15-ig, 
a negyedik negyedévit tárgyév szeptember 15-ig. 
 
(4) A kérelem benyújtásakor a kérelmezınek 
- csatolni kell a kérelem benyújtását megelızı hónapra vonatkozó, a saját és családja 
jövedelmérıl szóló igazolást, 
- a nyugdíjszerő ellátásban részesülıknek a rokkantságot megállapító alapdokumentum, 
illetve a nyugdíjigazolvány másolatát, 
- csatolni kell diákok esetében a diákigazolvány másolatát, 
- be kell mutatni az életkor megállapítására alkalmas személyi iratot, 
- számlával igazolni kell, hogy a tárgynegyedévet megelızı negyedévben kapott utazási 
támogatást a kedvezményes tanuló- vagy nyugdíjas bérlet megvásárlására fordította, 
kivéve a 2011. évet, melyben ezen tényt a második negyedévtıl kell igazolni. 
 
(5) A jogosultsági feltételt évente kell vizsgálni, az elsı kérelem benyújtásakor, kivéve a 
2011. évet, melyben a kérelemmel együtt a feltételek vizsgálatához szükséges 
dokumentumokat 2011. március 15-ig lehet benyújtani. 
Amennyiben a jogosultsági feltételeken változás történik, úgy azt az utazási 
támogatásban részesülı 15 napon belül köteles bejelenteni. 
 
(6) Nem jogosult utazási támogatásra az, aki súlyos mozgáskorlátozottsága miatt 
közlekedési támogatásra jogosult, illetve azok, akik egyéb jogszabályi rendelkezés 
alapján helyi tömegközlekedésben ingyen utazhatnak. 
 
 
 


