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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
8/2009. (III.27.) önkormányzati rendelete 8. §-a biztosítja helyi járatú autóbusz ingyenes
igénybevételét a Békésen tanuló diákok számára.
E támogatási forma 2006-os indulásakor az igénylők száma 420-450 között mozgott,
85 %-uk békési volt, a vidékiek többsége kollégista. A bérlet ára 850 forint volt, így az
önkormányzat 3,5 – 3,8 millió forintot fordított erre az ellátási formára. Mára az igénylők
száma 600 körül van és a bérletek ára 1.050 forint, jövőre még magasabb, így az ellátás
összege 6,5 millió forint körül várható.
A bérletet igénylők között a nem békési lakosú diákok aránya eléri az egyharmadot. A
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény tanulói közül 60 békési és 210 más településen lakó
(ide számítva a kollégistákat is) igényel bérletet. A jelenlegi szabályozás mindenki számára
biztosítja a lehetőséget attól függetlenül, hogy ennek indokoltsága mennyire áll fent, illetve
az ellátás mennyire biztosított. Két példa: bérletigényt nyújtottak be a Hepp Ferenc
Tagiskolába járók közül a Fáy utcáról és a Lánc utcáról is, miközben egyik irányba sem jár
busz, illetve az iskolához közeli lakhelyekről van szó. Hasonló gond az Eötvös Tagiskola és a
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény esetében is van.
Az igények megnövekedése mellett a járatok száma nem nőtt, az igénylők összetétele
viszont számunkra kedvezőtlenül változott, így az igénylés szabályainak ésszerűsítésére,
pontosítására teszünk javaslatot. Ezzel kb. 2 millió forint megtakarítást is elérünk. Az idézett
rendelet 8. § (1) bekezdésének jelenleg hatályos szövege:
„Békés Város Önkormányzata a Békésen iskolában tanulók számára az iskolába járás
megkönnyítése érdekében autóbusz helyi járat igénybevételéhez, a bérlet megvásárlásához a
diákbérlet árának 100 %-át támogatásként biztosítja a tanév időtartamára.”
Javaslom az idézett rendelkezés mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak szerinti
módosítását, kérem annak elfogadását.
Békés, 2010. december 3.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL
szóló 8/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 18. §-ának (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 8/2009. (III.27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1)
bekezdés 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 időtartamára azon békési állandó lakhelyű 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 vehető.
2. §
Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

Békés, 2010. december 16.

Izsó Gábor sk.
polgármester
A rendelet kihirdetésre került:
2010. december 17-én.
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