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az iskolások éves utazási költségeinek megtérítésére 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület az 5-8. évfolyamos iskolai tanulók részére minden évben nyújtott támogatása az 
iskolások éves utazási költségeinek megtérítése. 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 91.§ (9) bekezdése értelmében „a lakóhely, ennek 
hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzat megtéríti a kötelező felvételt biztosító 
óvodába, illetve a kötelező felvételt biztosító iskolába való utazás költségeit, továbbá szükség esetén 
gondoskodik kísérő személyről a gyermek, tanuló részére, ha az óvoda, iskola a településen kívül 
található, és az óvodába, iskolába való utaztatást az önkormányzat nem biztosítja.” 
Önkormányzatunk – az általános iskola intézményi társulás keretében – iskolabusz működtetésével 
biztosítja az 5-8. évfolyamú tanulók kötelező felvételét biztosító Rétság Általános Iskolába való 
utaztatását, tehát a törvény erejénél fogva nem lenne kötelező az utazási költségek megtérítése, viszont 
az elmúlt évek hagyományai alapján az iskolás tanulók utazási költségeinek megtérítése az érintettek 
részéről várt támogatás. 
Ennek megfelelően az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.14.) önkormányzati 
rendelet részletezése egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások címszó alatt tartalmazza az 
iskolások utazási költségének megtérítését, összesen 107 ezer forint összegben. 
Az utazási bérletek megtérítésének költségét a Rétság Általános Iskola Intézményi Társulás társulási 
megállapodásának 17. c) pontja alapján Rétság Város Önkormányzata – számla ellenében – megtéríti 
önkormányzatunk számára, tehát ez a kiadás önkormányzatunknál „átfutó” kiadás. 
Tolmácson csak az általános iskola 1-4 évfolyamai működnek. Az előző években a Rétsági iskolán 
kívül a más településen (pl. Balassagyarmati és Borsosberényi iskolákban) tanuló tolmácsi 5-8. 
évfolyamú általános iskolás korú gyermekek családja részére is megtérítésre került  a Rétság-Tolmács 
(tehát a kötelező felvételt biztosító iskolába való utazás) éves autóbusz bérletének díja. Ennek költsége 
önkormányzatunk költségvetését terheli. 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Tolmács-Rétság viszonylatban mindkét megállóból 
egységesen 5 km-es bérlettel lehet utazni. A havi tanulóbérlet ára jelenleg 595 Ft, ez összesen 10 
hónapra 5.950  Ft.  
Javasoljuk, hogy ebben az évben is minden 5-8. évfolyamú általános iskolai tanuló részére – 
függetlenül attól, hogy melyik iskolába jár – egységesen a Tolmács-Rétság útvonalra érvényes éves 
tanulóbérlet árának megfelelő összegű, 5.950 Ft utazási támogatás kerüljön kifizetésre.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, illetve a 
határozati javaslatban döntést hozni. 
 
Tolmács, 2012. május 21. 
 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   /2012. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 

 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolások éves utazási költségeinek 
megtérítésére támogatási kérdésben az alábbiak szerint határoz: 
 
 
A képviselő-testület minden tolmácsi állandó lakosú és életvitelszerűen Tolmács településen 
tartózkodó 5-8. évfolyamon  általános iskolába járó tanuló részére az utazási költségek 
megtérítéseként 5.950 Ft összegű utazási költség hozzájárulást állapít meg. 
 
 
Határidő:   2012. szeptember 15. 
 
Felelős:    Torma Andrea körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


