Z Á H O N Y VÁROS
Önkormányzati Képviselő-testületének
9/2015. (III.31.)
Önkormányzati rendelete
Vasúti kedvezményes utazási utalványról
EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 11/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelettel
Záhony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III.
törvény 1. § (2) bekezdésében és 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjába foglalt feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Záhony Város közigazgatási területén a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás szerint állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyekre terjed ki.
2. § A *polgármester a vasúti utazás kiadásainak csökkentése érdekében jövedelemtől
függetlenül rendkívüli települési támogatást állapíthat meg a kérelmező részére
kedvezményes áron forgalmazott utazási utalvány formájában, a MÁV-Start által nyújtott 15
%-os kedvezményen túl további 10 %-os kedvezményezettségi szinten.
3. § A *polgármester a kérelmező szociális helyzetét figyelembe véve a kérelmek összesítését
követően megállapítja az igénylők által havonta megvásárolható utazási utalvány maximális
névértékét és az utazási utalvány névértékének kedvezményezettségi szintjét.
4. § A kedvezményes utazási utalvány más személyre nem ruházható át.
5. § A támogatás kezdeményezésére irányuló kérelmet a rendelet 1. mellékletében
meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani személyesen, elektronikus vagy postai
úton a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalba.
6. § A * polgármester határozata ellen a közléstől számított 15 napon belül Záhony Város
Önkormányzati Képviselő-testületéhez lehet illetékmentesen írásban fellebbezni.
7. § A rendelet 2015. március 31. napján lép hatályba.
Záhony, 2015. március 31.
Helmeczi László
polgármester

Pócsik-Ádám Ilona
aljegyző

*Módosította a 11/2015.(IV.15.) ör. , 2015. április 15. napján 17 órától lép hatályba, és hatálybalépését követő
napon hatályát veszti

1. melléklet
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:
…………………………………………………………………………………………………
Havonta milyen összegben kívánok kedvezményes utalványt vásárolni:
Márciusban: ……………
Áprilisban: ……………..
Májusban: ………………
Júniusban: ………………
Családom egy főre jutó havi nettó jövedelme:
…………………………………………………………………
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
(A kérelem elektronikus formában is benyújtható az alábbi e-mail címen:
kutasi.andrea@zahony.hu;palfymaria@zahony.hu)
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
........................................

aláírás

Általános indokolás
A rendelet megalkotásának 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.
Részletes indokolás:

1. §-hoz
Ez a rendelkezés tartalmazza a rendelet személyi hatályát.
2-6. §-hoz
A rendelet célját, elbírálás módját és a jogorvoslati lehetőséget határozza meg.
7. §-hoz
A rendelet hatályát tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján)
A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
I.

Várható társadalmi hatások
A vasúti kedvezményes támogatás szabályozásával az önkormányzat csökkenti a vasúti
közlekedést igénybe vevő lakosok utazási költségeit.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások
A költségvetésben többletkiadás fog jelentkezni.

III.

Várható környezeti hatások
A rendelet megalkotásának nincsenek környezeti következményei.

IV.

Várható egészségi következmények
A rendelet megalkotásának nincsenek egészségi következményei.

V.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet elfogadásával adminisztratív többletmunka keletkezik.

VI.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotása nem jogszabály által előírt kötelezettség.

VII.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazása a meglévő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
megváltoztatását nem igényli.

