Vasúti Utazási Kedvezmény

Tisztelt Záhonyiak!
Tájékoztatunk minden érintettet, hogy Záhony Város Önkormányzata, új vasúti utazási támogatási rendszer
bevezetését határozta el.
Az Önkormányzat célja, hogy csökkentse a családok költségeit az utazások támogatásával. Elsődlegesen
azon családok támogatása a cél, akiknek gyermeke, gyermekei városunktól távolabb tanul, és hetenkénti
hazautaztatása megterhelő a család számára. Az Önkormányzat továbbá támogatni kívánja azon lakosokat,
akik kénytelenek máshol munkát vállalni, és ennek érdekében utazniuk szükséges. Mindezen rétegeken
felül, támogatásban részesülhet bárki, aki jelen felhívásban meghatározott kérelmet benyújtja, és a kiírt
feltételeknek megfelel.
Záhony Város Önkormányzata, tárgyalásokat folytatott a Máv Start Zrt-vel az elmúlt időszakban, és ennek
eredményeképpen, együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás értelmében az Önkormányzat,
havonta 1 millió forint értékben, diszkont áron, Utazási utalványt vásárolhat a Máv Start Zrt-től. Az
Önkormányzat, kérelmek alapján elbírálja, hogy az utazási utalványt milyen áron, és milyen körben
biztosítja a lakosság részére. Az utazási utalványokra a Máv Start által biztosított kedvezmény szintet, az
önkormányzat saját forrásból kiegészíti, szociális szempontokat figyelembe véve. Az utalványok így 15-2025 %-os kedvezmény szinten lesznek megvásárolhatók az önkormányzatnál. Mindazok vásárolhatnak, akik
záhonyi lakosok, kérelmet nyújtottak be, és kérelmüket az Önkormányzat pozitívan bírálta el. Az utalványok
500 és 1000 forintos címletűek, és a Máv Start által forgalmazott bármely jegytípus megvásárlására
felhasználhatóak.
A fentiek alapján kérjük az érdeklődőket, hogy vasúti kedvezményes utazási utalványokra kérelmüket a
Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 4-es 6-os irodahelységeiben március 13. napjáig nyújtsák be. A
kérelemben nyilatkozni szükséges a családban az egy főre jutó havi nettó keresetről. A kérelemben kérjük
leírni, hogy milyen célra, és havi milyen összegben kíván az igénylő utazási utalványt vásárolni. Felhívjuk
az érdeklődők figyelmét, hogy jelen eljárásban benyújtott kérelmek alapján, ez év június 30-ig, lehet
utalványt igényelni. Ezen időpont után az Önkormányzat újabb eljárást fog lefolytatni.
Az eljárásban az Önkormányzat a kérelmek összesítését követően megállapítja az igénylő által havonta
megvásárolható utalványok maximális mennyiségét és a kedvezményezettségi szintet. Ezután értesíti az
igénylőt és felhívja a megállapodás aláírására. Mindezeket követően az érvényes megállapodással
rendelkező igénylők havonta megvásárolhatják a kedvezményes utalványokat a Záhonyi Közös
Önkormányzati Hivatalban.
Várjuk igényeiket!
Érdeklődni személyesen a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 4-es 6-os irodahelyiségeiben, telefonon a
06-45/525-508/510-es, 524-es melléken, valamint e-mailben a szocialis@zahony.hu; palfymaria@zahony.hu
e-mail címeken.

Tisztelettel:
Záhony Város Képviselő Testülete

KÉRELEM
MÁV Start kedvezményes utazási utalvány vásárlásához
Kérelmező neve: ……………………………………………………………………………………………….
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………........................
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………….
Állandó lakóhelye/ Értesítési címe : 4625 Záhony, …………………………………………………………...
E-mail címe: ……………………………………………………………………………………………………
Felhasználás célja:
-

gyermekem utazásának finanszírozásához
munkahelyi bejárásomhoz
egyéb (kórházi ellátás, üdülés, stb.)

Igénybevételre vonatkozó adatok:
Tanuló/ Munkavállaló
Neve: …………………………………………………………………………………………………………..
Utazás célja: ……………………………………………………………………………………………………
Igénylés rövid leírása: ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Gyakorisága: ……………………………………………………………………………………………………
Milyen összegben kívánok kedvezményes utalványt vásárolni:
………………………….
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
(A kérelem elektronikus formában is benyújtható az alábbi e-mail címeken: szocialis@zahony.hu;
palfymaria@zahony.hu)
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

........................................
aláírás

