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Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2011. január 27-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

I.  
Békés Város Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 8/2009. 
(III.27.) önkormányzati rendelete 8. §-a biztosítja helyi járatú autóbusz ingyenes 
igénybevételét a Békésen tanuló diákok számára. 

A képviselı-testület decemberi ülésén tárgyalta a témát és két határozatot hozott: 
• 428/2010. (XII.16.) sz. határozatával elfogadta, hogy az autóbusz bérlet 

támogatására csak az alsó tagozatos tanulók legyenek jogosultak, 
• ugyanakkor 440/2010. (XII.16.) sz. határozata szerint nem fogadta el az ezt 

érvénybe léptetı rendeletmódosítást. 
• A 428/2010. (XII.16.) sz. határozatával a képviselı-testület arra is kérte 

polgármesterét, hogy a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény igazgatójával 
tárgyaljon a középiskolai bérletek támogatásáról. 

 A jelenleg hatályos rendeletünk értelmében, januárban az alábbiak szerint alakult a 
bérletrendelés: 

Korosztály/tagintézmény Eötvös Karacs Hepp EGYMI MG Össz. 

Alsó tagozatos 78 37 65 11 0 191 

Felsı tagozatos 75 3 50 12 0 140 

Középiskolás 0 0 0 0 246 246 

Összesen: 153 40 115 23 246 577 

Összesenbıl békési: 153 40 115 23 37 368 
 
 
 Az eltelt idıszakban írásban megkerestük a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény 
igazgatóját, Zámbó András urat, kérve, hogy az intézmény a nem békési lakos tanulói 
számára biztosítson támogatást a diákbérletek megvásárlásához. Jelen gazdasági helyzetében 
évi 2 millió forint többletteher vállalására az iskolától nem számíthatunk, így a szolgáltatás 
gazdaságosságát a békési igénylık létszámával kell biztosítani.  
 A jelenlegi járatszám mellett 400-450 bérlet vásárlása esetén rentábilis a helyi 
közlekedés üzemeltetése. Ez a békési bérletesek és jegyvásárlók számával teljesül. További 



 

 

bérletszám csökkenés esetén a VOLÁN támogatást kér a helyi buszközlekedés 
mőködtetéséhez. Ez veszteségei mértékétıl függıen az elmaradt bérletek, vagy az elmaradt 
bérletek és a rájuk esı állami árkiegészítés összege.  
 Decemberi elıterjesztésünk a fenti meggondolások figyelembe vételével készült. Az 
eredeti javaslat alapján az önkormányzat mintegy 2 millió forint bérlettámogatást takaríthat 
meg a VOLÁN-nak nyújtott mőködési támogatás nélkül.  
 Az utóbbi idıben egyre több jelzés és panasz érkezik a szülıktıl, a pedagógusoktól 
arra vonatkozóan, hogy a buszjáraton sorozatos verekedések, rendbontások történnek. A 
közlekedés magatartási szabályait megszegıkkel szembeni szankciót (a bérlet visszavonását) 
új elemként építettük be a rendeletbe.  
Javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy az autóbusz bérlettámogatás tárgyában 
hozott 428/2010.(XII. 16.) határozatát a lenti határozati javaslat elfogadásával vonja vissza. 
 
II. A rendelet 9. §-a életkezdési támogatást állapít meg azon gyermek vonatkozásában, 
akinek szülıje vagy más törvényes képviselıje a gyermek születését megelızıen legalább 12 
hónapig Békés városban lakóhellyel rendelkezik, és más önkormányzattól ezen a jogcímen 
támogatásban nem részesült. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a törvényes képviselı a 
gyermek születését követı 90 napon belül terjesztheti elı ilyen irányú kérelmét a Békés 
Városi Polgármesteri Hivatalban.  
A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a kérelem elıterjesztésére nyitva álló 90 napos 
idıszak - amely határidı lejárta jogvesztı - rendkívül rövid a támogatáshoz elıírt mellékletek 
beszerzéséhez, az átutaláshoz szükséges azonosító adatok közléséhez. A rendeletben 
foglaltak szerint az életkezdési támogatás a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi 
CLXXIV. törvény 2. §-ában meghatározott Start-számlára történı átutalás formájában 
folyósítható. A Start-számla megnyitásához szükséges a gyermek adóazonosító jele, amit a 
Magyar Államkincstár küld meg a törvényes képviselı részére. Több alkalommal fordult elı, 
hogy a gyermek születését követı 4 hónap múlva került megküldésre az azonosító, kizárva 
ezzel – a rövid határidı miatt – az életkezdési támogatás megállapítását. 
Elızıek miatt javasoljuk az életkezdési támogatás iránti kérelem elıterjesztésére nyitva álló, 
jelenleg a gyermek születésétıl számított 90 napos határidı 1 évre való módosítását.  
     
Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot és az elıterjesztés 
szerint elkészített rendelet-tervezetet szíveskedjék elfogadni. 
  

Határozati javaslat: 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 428/2010. (XII. 16.) sz. 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ı:   intézkedésre azonnal 
 
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester  
 
Békés, 2011. január 19.  
          Izsó Gábor 
        polgármester 
Jogi ellenjegyzı 

 
Pénzügyi ellenjegyzı 
 



 

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

…/2011. (I. 28.) 

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉR İL 
szóló 8/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 

Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 16. § (1) bekezdésében, a 
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: 
Gyvt.) 18. §-ának (2) bekezdésében, valamint a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 
2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 
szóló 8/2009. (III.27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

 
„8. § (1) Békés Város Önkormányzata az iskolába járás megkönnyítése érdekében autóbusz 
helyi járat igénybevételéhez, a bérlet megvásárlásához a diákbérlet árának 100 %-át 
támogatásként biztosítja a tanév idıtartamára azon békési állandó lakhelyő gyermekek 
számára, akik Békésen folytatják általános- és középiskolai tanulmányaikat és lakhelyük az 
általuk látogatott iskolától számított 500 méteres sugarú körön kívül van, amennyiben a 
helyi autóbuszjárat az iskolába járáshoz igénybe vehetı.” 

 

2. § 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 
szóló 8/2009. (III.27.) önkormányzati rendelete 8. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„8. § (4) A közösségi közlekedés és magatartás szabályait megszegıktıl a bérlettámogatás 
visszavonható. A visszavonást az iskola kezdeményezi, a visszavonásról a polgármester 
határozattal dönt. A támogatás visszavonása az adott tanévre szól.” 
 

3. § 
   
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 
szóló 8/2009. (III.27.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezés lép: 
 
„9. § (2) A támogatást a gyermek törvényes képviselıje igényelheti a Polgármesteri 
Hivatalban, a gyermek születését követı 1 éven belül. A határidı lejárta jogvesztı.” 
 

 
 
 



 

 

 
4. § 

 
Ez a rendelet 2011. február 1. napján lép hatályba. 
 

 
Békés, 2011. január 27. 
 
 Izsó Gábor sk.      Tárnok Lászlóné sk. 
 polgármester       jegyzı 
 
 A rendelet kihirdetésre került:  
2011. január 28-án. 
 
 
Tárnok Lászlóné 
jegyzı 
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