Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
21/2014.(X.2.) önkormányzati rendelete
a helyi járati tanulói bérlettámogatásról
(egységes szerkezetben a 29/2014.(XI.27.), 25/2015.(VI.25.), 25/2016.(VI.28.), 43/2015.( XII.17.), 45/2016.(XII.21.),
25/2017.(VI.27.), 42/2017.(XII.14.), 14/2018.(VI.21.), 27/2018.(XI.30.), 20/2019.(V.29.), 34/2019.(XII.12.),
21/2020.(VII.02.), 43/2020.(XII.18.), 42/2021.(XII.16.), 18/2022.(VI.28.) önkormányzati rendeletekkel)

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatály a Gyvt. 4. § (1) bekezdésében meghatározott azon gyermekre terjed ki,
a) aki Salgótarján megyei jogú város közigazgatási területén lakóhellyel, illetve ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezik, kivéve a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégiumban (a
továbbiakban: általános iskola) kollégiumi tagsági viszonnyal rendelkező tanulók, és
b) Salgótarján megyei jogú város közigazgatási területén működő, a Salgótarjáni Tankerületi
Központ1 által fenntartott általános iskola kötelező felvételt biztosító tagintézménnyel tanulói
jogviszonyban áll, és
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és
d) a lakóhelyétől, illetve tartózkodási helyétől a b) pontban meghatározott tagintézménybe való
utazás során helyi vagy helyközi menetrendrend szerint közlekedő autóbusszal legalább három
megállóhely távolságot kell megtennie, és
e) nem jogosult a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.)
Korm. rendelet szerinti 100 % mértékű utazási kedvezményre.
2. §
Helyi járati tanulói bérlettámogatás
(1)2 Az önkormányzat a Salgótarján közigazgatási területén menetrend szerint közlekedő
tömegközlekedés igénybevételéhez helyi járati tanulói bérlettámogatást (a továbbiakban:
támogatás) nyújt az 1. §-ban meghatározott gyermekek részére 2014. október – 2022.
december3 – kivéve július, augusztus – hónapokban.

1 Az elnevezést módosította a 45/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2017. január 1.
napjától.
2 Módosította a 25/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. július 1. napjától.
3 Az időpontot módosította a 18/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2022. július 1.
napjától.

(2)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennállását Salgótarján Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági4 Irodája (a továbbiakban: Hatósági5 Iroda)
vizsgálja. A Salgótarjánban tartózkodási hellyel rendelkező tanuló esetében, amennyiben a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a lakóhelye szerint illetékes
jegyző állapította meg, a kérelemhez csatolni kell a jogosultságot megállapító határozat
másolatát.

(3)6 A támogatást az önkormányzat az általános iskola igazgatója által kiállított, az 1. §-ban
meghatározott feltételek szerinti tanulók névsorát tartalmazó kérelem alapján állapítja meg. A
kérelmet a Hatósági7 Irodára kell benyújtani a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig,
december hónapban a hónap 15. napjáig.
(4)

A támogatás elbírálására a polgármester jogosult.

(5)

A támogatás mértéke a bérlet árának 100 %-a. A polgármester döntése alapján a bérleteket a
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata8 vásárolja meg és juttatja el az
általános iskolába a tárgyhó 5. napjáig. A bérletek határidőben történő átadásátvételéről az
általános iskola igazgatója gondoskodik.
3. §
Záró rendelkezés

(1)

Jelen rendelet 2014. október 3. napján lép hatályba.

(2)9 Ez a rendelet 2022. december 31.10 napján hatályát veszti.
(3)

A 2. § (3) bekezdése szerinti kérelmet az általános iskola igazgatójának első alkalommal 2014.
október 4. napjáig kell a Népjóléti Irodára benyújtania.

Salgótarján, 2014. október 2.

Székyné dr. Sztrémi Melinda sk.
polgármester

Dr. Gaál Zoltán sk.
jegyző

Módosította a 25/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2015. július 1. napjától.
Módosította a 25/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2015. július 1. napjától.
Módosította a 29/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. december 1. napjától.
Módosította a 25/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2015. július 1. napjától.
Az elnevezést módosította a 45/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2017. január 1.
napjától.
9 Módosította a 25/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. július 1. napjától.
10 Az időpontot módosította a 18/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2022. július 1.
napjától.
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