
 

 

 

 

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2005. (X. 19.) rendelete 

az óvodások és  általános iskolások helyközi közlekedési bérlettámogatásáról 

 

Óvodások bérlettámogatása 

1. § 

(1) Hidegség Község Önkormányzata helyközi közlekedési bérlettámogatásban részesíti a 

Napközi Otthonos Óvoda Fertőhomok, illetve a Tündérrózsa Óvoda Hegykő azon óvodásait, 

akik Hidegségen állandó lakóhellyel rendelkeznek. 

 

(2) A támogatás mértéke az éves bérlet 100 %-a. 

 

(3) A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál beszerezhető formanyomtatványon 

lehet benyújtani minden év augusztus 31.-éig. Az éves bérleteket az Önkormányzat vásárolja 

meg az óvodások számára. 

 

(4) Az év közben benyújtott kérelmek esetén az Önkormányzat az óvodások által használt 

havibérlet teljes vételárát megtéríti a pénztárából a következő hónap 10.-éig a bérlet 

felmutatása ellenében. 

 

 

Általános iskolások bérlettámogatása 

2. § 

(1) Hidegség Község Önkormányzata helyközi közlekedési bérlettámogatásban részesíti az 

Általános Iskola Hegykő azon tanulóit, akik Hidegségen állandó lakóhellyel rendelkeznek. A 

támogatást az Önkormányzat a Hegykő, Fertőhomok és Hidegség Községek Közoktatási 

Intézményi Társulásán keresztül, az Általános Iskola útján évente automatikusan nyújtja. 

 

(2) Az Önkormányzat a helyközi bérlettámogatást kiterjeszti mindazon általános iskolás 

tanulókra, akik Hidegség Község területén állandó lakóhellyel rendelkeznek. 

 

(3) A támogatás mértéke az (1)-(2) bekezdés esetében a havi bérlet 100 %-a. 

 

(4) A (2) bekezdés szerinti tanulók esetében  a támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri 

Hivatalnál beszerezhető formanyomtatványon lehet benyújtani. A támogatás kifizetése az 

Önkormányzat pénztárából történik a következő hónap 10.-éig az általános iskolások által 

használt bérlet felmutatása ellenében. 

 

 



 

 

A bérlettámogatásról való döntés 

3. § 

(1) Az óvodások, illetve az általános iskolások bérlettámogatásáról a polgármester dönt a 

kérelmek beérkezését követő 15 napon belül. A támogatás megítélésének a feltétele a 

hidegségi állandó lakóhely, és óvodások esetében az Óvoda által kiállított nyilatkozat a 

gyermek felvételéről és folyamatos jogviszonyáról, míg általános iskolások esetében az Iskola 

által kiállított iskolalátogatási igazolás. 

(2) Ha a polgármester a támogatás iránti kérelmet elutasítja, döntésével szemben a Képviselő-

testülethez lehet fellebbezni. 

Záró rendelkezések 

4. § 

(1) Ez a rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba. 

 

(2) Az 1. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott éves bérletek iránti kérelmeket először csak a 

2006-2007-es tanévet megelőzően lehet benyújtani, addig az Önkormányzat az óvodások 

részére az 1. § (4) bekezdésében meghatározott támogatást nyújtja. 

 

(3) Az 1. § (4) bekezdése, és a 2. §. (2)-(4) bekezdésében meghatározott támogatást az 

Önkormányzat első ízben 2005. decemberében nyújtja a november havi bérletek felmutatása 

ellenében. 

 

 

 

Kovács István       dr. Pilz Tamás 

      polgármester                    jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2005. október 19.-én. 

 

               dr. Pilz Tamás 

                       jegyző 

 

 

 


