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T Á J É K O Z T A T Ó 

a kisgyermekes családok helyi tömegközeledési támogatásáról 

(„kismama-bérlet”) 

 
A kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatására való jogosultság feltételeit, a 

jogosultság szabályait Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési támogatásokról 

szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza. 

 

A támogatás jogosultsági feltételei 

Kisgyermekes családok helyi tömegközeledési támogatásának igénybevételére jogosult az a 

szolnoki lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Szolnokon 

tartózkodó szülő, törvényes képviselő, nevelőszülő, aki a kérelem benyújtásának időpontjában 

 csecsemőgondozási díjban, vagy gyermekgondozási segélyben, vagy gyermekgondozási 

díjban részesül és munkavégzéssel járó tevékenységet nem folytat, továbbá 

 saját háztartásában legalább egy harmadik életévét be nem töltött gyermeket nevel, továbbá 

 három év alatti gyermeke rendelkezik szolnoki lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel és 

életvitelszerűen Szolnokon tartózkodik, valamint 

 családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem nem haladja meg a 110 000 Ft-ot.  

 

A támogatásra jogosult továbbá az a szolnoki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és 

életvitelszerűen Szolnokon tartózkodó nagyszülő, aki a kérelem benyújtásának időpontjában 3 év 

alatti, szolnoki lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen Szolnokon 

tartózkodó gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyben részesül és családjában a kérelem 

benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 110 000 

Ft-ot. 

 

Abban a családban, ahol a 3 éven aluli gyermekek száma 2 vagy annál több, a kérelmező 

jogosultsága esetén az általa megjelölt hozzátartozó* részére is megállapítható a támogatás, 

amennyiben a hozzátartozó rendelkezik szolnoki lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel és 

életvitelszerűen Szolnokon tartózkodik, továbbá munkavégzéssel járó tevékenységet nem folytat, 

valamint családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem nem haladja meg a 110 000 Ft-ot. 

A támogatás időtartama 

A támogatásra való jogosultságot a polgármester a kérelem benyújtását követő második hónap első 

napjától 1 évre, de legfeljebb annak a hónapnak az utolsó napjáig állapítja meg, amely hónapban a 

gyermek a 3. életévét betölti. 

 

A támogatás igénybevétele 

A jogosultságot megállapító határozat alapján a jogosult részére egy speciális kártya kerül 

kiállításra, mellyel a jogosult a VOLÁNBUSZ számozott helyi járatait havi 850 Ft összegű térítés 

ellenében veheti igénybe. 
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Kérelem benyújtása 

A kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatására való jogosultság megállapítása 

iránti kérelem benyújtására egész évben folyamatosan lehetőség van. 

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány beszerezhető Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán (Szolnok, Kossuth tér 1.), illetve a 

Belvárosi Ügyfélközpontnál (Szolnok, Kossuth tér 9.), valamint letölthető az info.szolnok.hu 

oldalról. 

A kitöltött kérelem - a szükséges igazolásokkal felszerelve - Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán nyújtható be ügyfélfogadási időben, 

illetve postai úton, továbbá elektronikusan is beküldhető a szoctam@ph.szolnok.hu e-mail címre. 

A kérelemhez csatolni kell a nyomtatvány 4. oldalán felsorolt igazolásokat (jövedelemigazolást, 

születési anyakönyvi kivonat másolatát, stb.) 

 

Elérhetőségek 

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Igazgatóság 

Szociális Támogatások Osztálya  
Szolnok, Kossuth tér 1. földszint 

 Telefon: 56/503-581, 582, 583, 584, 585 

  ügyfélfogadási idő:  hétfő: 13-16-ig 

     szerda: 9-11-ig és 13-15-ig 

     péntek: 9-12-ig 

 

* Hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a 

mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; 

az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a 

bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett 

élettársa.    


