Pátka község önkormányzat Képviselő-testületének
10/2011. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete
az iskolás gyermekek utazásával kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § a rendelet célja
A rendeleti szabályozás célja, hogy Pátka településen élő iskolás korú gyermekek közlekedése
során a személyszállító tömegközlekedési eszközök használatával összefüggő szabályok
megalkotásával hozzásegítse a biztonságos utazás megvalósulását, valamint a bejáró tanulók
utazási költségeinek finanszírozásával kapcsolatos eljárási rendet meghatározza.
2. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet személyi hatálya Pátka Község területén lakó 1-8 osztályos tanulókra, valamint
szüleikre, gondviselőjükre terjed ki.
3. § Az utazással kapcsolatos részletes szabályok és a finanszírozás kérdései
(1) Az önkormányzat a Székesfehérvár-Pátka Közoktatási Intézményi Társulásról szóló
megállapodás 6.11. pontja alapján vállalja az iskoláskorú gyermekek utaztatásának
biztosítását.
(2) A tanköteles korú gyermek köteles a tanévben iskolába járni, hiányzásait igazolni.
(3) Igazolatlan hiányzás esetén a támogatás felülvizsgálatra kerül.
(4) A bérlet megvásárlása a szülő kötelessége, de az önkormányzat vállalja, hogy a
Társulásról szóló megállapodásban szereplő alapfokú közoktatási intézményekbe járó
gyermekek számára a szülő helyett beszerzi.
(5) A bérletek a Polgármesteri Hivatalban vehetők át.
(6) A lejárt bérletet a következő hónap elején le kell adni a célból, hogy az önkormányzat
segítséget nyújtson azon szülők részére, akik gyermekeik betegsége, vagy más jogosultság
alapján visszaigényelhetik az utazás költségeit.
(7) A támogatás formája: az önkormányzat a bérlet árának havi egy részletben történő
megfizetésről gondoskodik.
(8) Az utazás ideje a lakóhelytől az iskolába érkezésig tart, beleértendő a buszmegállóban
töltött idő, és az utcán a buszkísérő felügyelete alatt töltött idő.
4. § A buszkísérők alkalmazásának szabályai
(1) Az önkormányzat buszkísérő biztosításával segíti elő a gyermekek iskolába jutását, és
hazajutását.
(2) A buszkísérők kijelölése a jegyző feladata.

(3) A buszkísérők alkalmazási feltétele a büntetlen előélet.
(4) A buszkísérők kötelesek egymással együttműködni és jó munkakapcsolatot kialakítani,
úgy, hogy a gyermekek hátrányos fejlődését nem okozhatják.
(5) A buszkísérők alkalmazása során a Munka Törvénykönyve az irányadó.
(6) A buszkísérők munkahelyi vezetője a jegyző.
(7) A buszkísérők felvételénél a képviselő-testületnek egyetértési joga van.
(8) A buszkísérő korlátozott jogokkal rendelkező személy, mely alapján az utazás teljes
időtartalma alatt a gyermek felelőtlen magatartásából származó anyagi és személyi károkért
felelősségre nem vonható.
(9) A buszkísérő, amennyiben jogellenes magatartást tapasztal, köteles azt jelenteni a
munkahelyi vezető felé. A jelentést írott formában kell leadni az Önkormányzat hivatala felé.
Amennyiben mégsem írott formában kerül leadásra az adott jelentés, akkor az, az
Önkormányzat hivatalában jegyzőkönyvezésre kerül.
(10) A buszkísérő hatósági feladatot ellátó személy.
(11) A szülő, gondviselő írásos nyilatkozatában lemondhat a buszkísérő igénybevételéről, de
jelen rendeletben foglalt magatartási szabályok be nem tartásáért a szülő, gondviselő továbbra
is jelen rendelet alapján felelősséggel tartozik.
5.§ Magatartási szabályok és azok betartatása az utazás során:
(1) Az Alba Volán Társaság által meghatározott utazási szabályokat maradéktalanul be kell
tartani.
(2) Az utazás időtartama alatt olyan magatartást tanúsítani nem szabad, amely az utasokat
zavarja, valamint felszerelési tárgyaiban kárt okozhat. Szemetelni, lármázni, énekelni, zenélni
vagy bármilyen eszközzel, tárggyal, játékszerrel a többi utazót zavaró zajhatást kelteni nem
szabad.
(3)
(4)
(5)
(6)
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gyereknek tilos a biztonsági övet kikapcsolnia az utazás ideje alatt!
gyereknek tilos a buszon verekedni, randalírozni!
gyereknek tilos a busz ajtaját és ablakát kinyitni és bezárni!
gyereknek utazás közben tartózkodni kell a szemetelést okozó cselekményektől (étkezés,

(7)

A gyereknek tilos bárminemű szúró-és vágóeszközöket, valamint fegyvert és gázsprayt
felvinni a buszra!
A gyereknek tilos a buszkísérő személyét sértegetni, fizikailag bántalmazni, fenyegetni,
leköpni!

stb.)!

(8)

(9) A gyermek köteles a buszkísérőre figyelni, és utasításait betartani.
(10) A szülő köteles az Alba Volán Társaság által meghatározott utazási szabályokat, és jelen
rendeletben meghatározott egyéb feltételeket, szabályokat megismerni.

(11) A szülő kötelessége, hogy gyermekét felvilágosítsa a betartandó szabályokról, és
megtanítsa a közlekedés legalapvetőbb szabályaira.
(12) A szülő kötelessége, hogy gyermekével betartassa jelen rendeletben foglaltakat.

6.§ Jogkövetkezmények
(1) Azon szülő, gondviselő, akinek gyermeke a magatartási szabályok nem betartásával
megszegi az utazás szabályait, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható, melynek
legalacsonyabb összege 1.000,-Ft, legmagasabb összege 15.000,-Ft.

(2) Az Közoktatási Intézményi Társulás iskoláiba járó gyermek utazási támogatása
csökkenthető, ha a gyermek az alapfeltételeket nem teljesíti. Ez esetben csak az iskolába
jutáshoz és a délutáni hazajutáshoz kijelölt járatra kap a bérlettel utazási lehetőséget.

7.§ Ez a rendelet 2011. augusztus 25. napján lép hatályba.
Pátka 2011. augusztus 24.
P.H.
Nagy Dániel
Polgármester

Járfás Péterné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2011. augusztus 24.
P.H.
Járfás Péterné
jegyző

