
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
 

32/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete  
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2000. (V.3.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1) bek. b./ pontja és a (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
1. § Az önkormányzati rendelet a következő 13/A. §-al egészül ki: 

„13/A. § (1)  Az önkormányzat gyermekvédelmi támogatásként utazási támogatást nyújt a  
helyi tömegközlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árának 
erejéig azoknak a celldömölki állandó vagy tartózkodási lakcímmel 
rendelkező lakosoknak, – akik alap –, közép vagy felsőfokú nappali 
tagozatos tanulók, legfeljebb a 25. életévük betöltéséig, amennyiben a 
családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át. 
 

(2) Az utazási támogatás a Gyvt. 18. § (2) bekezdése értelmében más pénzbeli 
ellátásként nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnak minősül. 

 
(3) Az aktuális negyedévi utazási támogatások iránti kérelmeket minden 

negyedévet megelőző hónapjának 1-15. napjáig lehet benyújtani, így  
 az első negyedévit az előző év 1-15.ig, 
 a második negyedévit tárgyév március 1-15-ig, 
 a harmadik negyedévit tárgyév június 1-15-ig, 
 a negyedik negyedévit szeptember 1-15-ig. 

 
(4) A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek: 

 be kell mutatni a diákigazolványt, 
 számlával igazolni kell, hogy a tárgynegyedévet megelőző negyedévben 

kapott utazási támogatást a kedvezményes tanulóbérlet megvásárlására 
fordította, 

 a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában saját és családja 
adóköteles jövedelmére köteles nyilatkozatot tenni. 

 
(5) A jogosultsági feltételeket évente kell vizsgálni. Amennyiben a jogosultsági 

feltételekben változás történik, úgy azt az utazási támogatásban részesülő 
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. 

 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Celldömölk, 2011. augusztus 30. 
 

 Fehér László      Baranyai Attiláné dr.  
  polgármester                 jegyző 


