Tanulók helyi közlekedési támogatása
Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, átruházott
hatáskörben Tiszaföldvár Város Polgármestere
Illetékességi terület: Tiszaföldvár város közigazgatási területe
Szükséges okmányok, csatolandó mellékletek:
Kérelem és nyilatkozatok
Eljárási illeték: Az eljárás illetékmentes.
Eljárási szabályok:
Az önkormányzat a tiszaföldvári köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező,
a városban bejelentett lakcímmel rendelkező tanuló részére pénzbeli helyi közlekedési
támogatást nyújt a kedvezménnyel csökkentett bérlet (kedvezményes bérlet) árának erejéig,
amelynek összege megegyezik a szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésben
meghatározott mindenkori teljes árú bérlet bruttó összegének és a mindenkor hatályos
közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban a helyi
személyszállítási szolgáltatásnál meghatározott, Tiszaföldvár településre vonatkozó
szociálpolitikai menetdíj-támogatás összegének különbözetével.
Jogosultság feltétele:
A kérelmező családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.
A kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a nagykorú diákok
közvetlenül, a 18 éven aluli diákok szüleik, törvényes képviselőjük útján nyújthatják be. A
kérelmek és igénylések összegyűjtéséről, továbbá az eljárással kapcsolatos egyéb
adminisztratív feladatok ellátásáról a szolgáltató által megbízott személy gondoskodik.
A jogosultságot a hatáskör gyakorlója a kérelem benyújtásától az adott tanév végéig – de
legfeljebb a helyi közlekedési szolgáltatás működésének időtartamára – állapíthatja meg az
igényjogosultnak.
A kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújthatják be, a kérelmek
összegyűjtéséről, továbbá az eljárással kapcsolatos egyéb adminisztratív feladatok ellátásáról
a szolgáltató által megbízott személy gondoskodik.
Ügyintéző: Szín Györgyné
Elérhetőség: 56/470-017; 8-es menü 3-as almenü
Ügyintézési határidő: 8 nap
Fellebbezési határidő:
A határozat közlésétől számított 15 napon belül Tiszaföldvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testületéhez címzett, de a Hivatalnál benyújtandó indokolással ellátott
illetékmentes fellebbezéssel lehet élni

A kérelem nyomtatvány letölthető: www. tiszafoldvar.hu
Alkalmazott jogszabályok:
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet
- A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet
Az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek:
- Az ügyfelet megilleti a törvény előtti egyenlőséghez és a határidőben hozott döntéshez való
jog.
- Az ügyfélnek joga van, hogy az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen.
- A felek kötelesek jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni az eljárás
során.
- Az eljárás során, ha azt a tényállás szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre
hívhatja fel.
- Amennyiben az ügyfél az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat,
illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási
kötelezettségét nem teljesíti 10.000,-Ft-tól 500.000,-Ft-ig terjedő eljárási bírsággal sújtható.
- Az ügyfélnek joga van az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is
betekinteni az eljárás során keletkezett iratba, illetve másolatot kérni.

