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Előteľjesztő: Sántha Péteľné alpolgáľmesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 2011. november 17. | ... . .. sz. napirend

Táľgy: Iskolabusz miíktidtetése a2012. évben

A napirendet gyfilzárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszeťu/minősített
szav azattobbsé s szüksé ses.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X ,/
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

}Jatáĺ ozatí jav aslat a bizottság' szźImár a..

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|oteriesztés mestársvalását.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

A Humánszolgá|tatási Ügyosztály a Képviselő-tęstület2011. november 3-i üléséľe készítette
el, az Iskolabusz mtjkodtetése a 20] 2' évben c. előterjesztést.

Józsefuaľos onkormányzatźnak Képviselő-testĹilete a 45012011. (XI.03.) számíhatáĺozatában
dĺintĺjtt úgy, hogy:

felkéri a jeglzőt helyettesítő aljeglzőt, vizsgálja meg, hogl a Budapest Józsefvárosi
onkormányzat Polgármesteri Hivatala, valamint az onkormányzat fenntartósóban miikadő
intézmények kozvetve és kozvetlenül 201 ]. évben mekkoľa ôsszeget fordítottak buszbérlésre.

A Józsefuarosi onkormányzat fenntartásában mtĺködő kĺizoktatási, szociális és gyeľmekjóléti
intézmények buszbérleti koltségeit (2011.01.01-2011.10.31. kcizĺjtti időszakban) az a|źhbi
táblźzattartalmazza..
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Intézmény neve alkalom helyszín buszbéľlés (bľuttó)
ktiltsése

Pitvoans N. O. Ovoda 2 Bodor Maior, Pomáz 172.063 Ft*
Százszorszép N. o. ovoda f Budakeszi Vadaspark 75.376Ft
TA-TI-KA N. O. Ovoda f Káotalanfüred ítábor) 172.500 Ft
Kincskereső N. o. ovoda Káptalanfüred (tábor) 87.500 Ft

KaticaN. O. Ovoda I Visesrád-Mosvoróhesv 228.000 Ft*
Koszorú ovoda I Káotalanfüred (tábor) 87.500 Fr

Napraforgó N. o. ovoda 5

Budakeszi Vadaspark,
Gödöllő' Szentendre,
Szemlőhesvi-barlans

135.375 Ft

Mesepalota N. O. Ovoda Budakeszi Vadaspark
Viseľád (szakmai nap)

88.000 Fr
43.000 Ft*

Lakatos M. J. AMK At Reptéri transzfer,
Masyarkút. Visesľád

123.750 Ft*

Deák Diák Iskola 2 Szanda. Tata 132.500 Fr
Németh Iskola I

I Tiszacirvénv I I5.000 Ft*
Molnár Iskola f Káptalanfüred (tábor) 85.560 Ft
JEGYMKAI Káotalanfü red-Veszorém 30.000 Ft
Práteľ Iskola J Veľesegyház, Budakeszi,

Esztersom
195.000 Fr

Vaida Iskola Pécs (sportversenv) 95.000 Ft*
O szirőzsa Gondozó Szolp. f Káotalanfüľed 455.000 Ft

OSSZESEN: f.321.If4Ft
alapíndnyi (vagy pĺźlydzati) Jinanszíľozlźs: 776.813 Ft

szabadidős Dľogľamok bľuttó - összes - ktiltsése: 1.544.311 F.t

Vajda iskolabusz
műkłidtetése melyből 2.151.800

ťlnanszírozásra
Ft a TAMOP 3.3.2.

6.687.800 Fr,
pźilytnati fonásból került

* Alapínányi (vagy póĺyĺźzati) finanszírozóssal valósultak meg a programok, iĺlene
p e da gó gu s o lcrl ak s z erv e z e t t s z a lcrn a i nap o k'

Budapest Főváros VIII. kęrülęt Jőzsefvárosi onkormźnyzatPolgármesteľi Hivatala nem béľelt
buszt a v izsgáIt időszakban.

Fentięk a|apjźn buszbéľlésre a 20|1. évben 9.008.924 Ft keľült kifizetésre (iskolabusz:
6.687.800 Ft+ intézmények bérleti kciltsége: 2.321.I24 Ft), melybő| 2.928.613 Ft (776.813
+2.151.800) összeget pźiyázati fonásból vagy alapítványi támogatásból fedęztęk.

Felmérésiink a|apjan ęgy új autóbusz áta cca. 60.000'000 Ft' Lízingelés esetén az induló díj
20oÁ, azaz kb' 12.000.000 Ft és évente kb. 9.000.000 Ft a fizetési (törlesztés) kötelezettség,
mely nem tartalmazza egy fő autóbuszvezeto a|ka|mazásźú és az autóbusz üzemeltetési
kĺiltségeit.

Figyelembe véve a2011-ęs évben buszbérlésľe foľdított tĺsszeget és egy autóbusz lízingelés
költségvonzatźńnemjavaslom a T. Képvisęlő-testületnek egy autóbusz beszeruését.

Jőzsefváros onkormanyzatának Képviselő-testiilete a 8512008. (II.27.) szźmluhatáĺozat |2.
pontjálan dĺintött aľľól, hogy iskolabuszt inđít a Százađos út térségéből aYajđa Péter Ének-
zenei Alta|ános és Spoľtiskolába kísérleti jelleggel a200812009. tanévben.

Az iskolabusz indítását az inđokolta, hogy a Sztzađos út térségébo| a koruetes tanktjteles
tanulók szülei a rossz közlekedési viszonyok miatt, más kerületek iskoláit részesítették
előnyben. A 2008. szeptember l-je óta miĺködő iskolabusz beváltotta a hozzá frizott



fenntartói-iĺtézméĺyí reményeket és a Százađos út téľségében lakó szĺilők nagy
megelégedéséľe szolgál. Jelenleg 50 tanuló veszi igénybe az iskolabusz szolgáltatást.
A HumĺĺnszolgáItatási Ügyosztály megvizsgáita az iskolabusz indításanak hatását a tanulói
Létszźmvá|tozására'illetveazáIlamitámogatásvźitozásáta.
AtábLázatban|áthatő,hogy az iskolabuszt igénybevevőkszáma folyamatosan nő.

tanév igénvbevevők létszám

2008/2009. 28

200912010. 34

2010/20rr 49

20rr/f0r2 50

Az iskolai tanulólétszám alakulása is mutatja (a keľtileti létszámmal ellentétben), hogy
fokozatosan növekszik.

taněv tanulói létszám

200812009. 460

2009/2010. 457

2010l20rl 474

2011120rf. 487

Az önkormźnyzat a tanulók után kétféle normatívát igényelhet: a tanulók után jaľó, illetve a

napk<izit igénybevevő tanulók utáni norm atív át.

A fenntaľtók a gyermekelďtanulók után igényelhető állami támogatást intézményeik
fenntartásaľa foľdítják. Az iskolabusz műkĺjdtetésével a tanulói létsztlm fokozatosan nő a
Vajda Iskolában, ezéĺt onkormźnyzatlxtk több állami támogatás igénylésére jogosult. Az
intézmény fajlagos költségei cstjkkenthetőek, ha a kialakított osztáIyokban nő a tanulók
Iétszźlma.
A kétfélę normatíva alapján 1 Íő gyermęk után _ átlagosan az önkormtnyzat 162.628 Ft
normatívát igényelhetett a 20|1, évben. A 2012. évi mutatók még nem állnak
rendelkezésiinkĺe, ezért a 2011. évľe igényelt létszámokkal, illetve feladatmutatókkal
számoltunk. (50 fő x 762.628:8.131.378 Ft noľmatívát igényelhettünk azidęi évre.)

A következo táb|ázat az źllani támogatást mutatja be. Az állami támogatás tanulók utźn jźx,

nem az iskolabusz miĺködtetésére.

elenIegi |étszám

Évfo|vam

1 főľe jutó
noľmatív

támosatás

Iskola-
buszos

fő Osszes

1 főľejutó
napközis

noľmatíva

Iskola-
buszos

Íő OSSZEG

1.-2. évfolvam 133.889 t7 2.276.r13 2t.99s 17 3',73.91s

3. évfolyam t34.452 t4 1.882.328 2r.995 t4 307.930

4. évfolyam 1 55.1 89 9 L396.70r 21.995 9 r97.995

5-6. évfolvam r56.66',7 8 r.2s3.336 14.242 6 8s.452

7-8. évfolvam 178.804 2 3s7.608 t4.242 0 0

Osszesen 50 1.166.086 46 965292

MINDOSSZESEN 8.131.378

esv főre eső át|as: 162.628



Józsefizaros onkormanyzattnak Képviselő-testiiletę a 479/2010. (KI.01.) számu
hatźrozatźlban vállalt kötelezettséget az iskolabusz műkcĺdtetésére 2011.01.01-2011.If.31.
közcitti időtartamľa 6.687.800 Ft erejéig (TÁMOP 3.3.2. pá|yázati fonásból 2.151.800 Ft +

4. 5 3 6. 000 F t az intézmény kö ltsé gvetésében kertilt bizto sításra).

A ľÁvĺop 3.3.2l}8lt Komplex közoktatási esélyegyenlőségi progľam megvalósítása
Józsefuaľosban az esélyegyenlőség többiľáný, egyidejű javítása éľdekében pźiyázat
keľetében a páIyazat eredményének minimum 5 éves fęnntartása szfüséges. A pľojekt
keretében elindított ilj szo|gttltatásokat a projekt |ezźľását követően is folytatjuk, hiszen ezek
tobbségében csak hosszabb távon fejthetnek ki jelentős, étzéke|hető hatást. A fenntaľtási
kĺjtelezettség az iskolabusz fenntaľtásaľa 2016. augusztus 1-ig szól. Jelen előterj esztésben az
iskolabusz 2012, évi költségeinek bíńosításźlra teszek javaslatot, tekintettel az iskolákat éľintő
teľvezett j o gszab áIyv álto zás okľa.

A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Spoľtisko|a igazgatója (1 . számís' melléklet) az
iskolabusz szo|gáItattsae|ozetęs piackutatáskéntaz alábbi öt cég ajén|atatszercztebe,.

A biztonságos kĺizlekedés mellett fontos szempont a szo|gźitatás ellenénéke.

Fentiek alapjźn javaslom, hogy az íntézmény költségvetésében - figyelembe véve az
uzemanyagaľak ęmelkedését és a busz úwonalát (két alkalom/nap: VIII. kerĹilet Százados út
14. _ VIII. keriilet Vajđa P. u.25-31.) - bruttó 7.2O0.00O Ft (nettó 5.760.000 Ft+ÁFA)
összeget biĺosítsunk az iskolabusz mfüödtetésére. Ha a nyújtott szolgáLtatás díjára
vonatkozóan általános foľgalmi ađő vá|tozás történik, akkor avá|tozás időpontjától szükséges
b i zto sítani a több l etfe d ezetet az intézméĺy kĺilts é gveté séb en.

Figyelembe véve a 201l-es évben buszbéľlésre fordított összeget és egy autóbusz lízingelés
esetleges kciltségvonzatźú nem javaslom a T. Képviselő-testületnek - 20t2. évben - új
autóbusz beszerzését,

A Budapest Főváros VIII. keľiilet Jőzsefváros onkormźnyzat Képviselő-testület és szeľvei
szervezeti és múködési szabá|yzatarő| sző|ő I9l2009. (V.06.) önkormĺĺnyzati rendelet I.
mellékletének 16. pontja a|apján a kĺiltségvetés elfogadása minősített szavazattöbbséget
igénylő kérdés, mely a képviselő-testület át nem rvházhatő hatásk<jľébe taľtozik. Figyelemmel
az otv. 10.$ (1) bekezdése d) pontjában foglaltakĺa, az a|tĺbbihatźrozatijavaslatot terjesztem
elfogadásľa a Tiszelt Képviselő-testület elé.

Cég neve. székhe|ye Típus (syártási év) Napi bľuttó ár osszesen _ 180 tanítási napra

Kovácsbusz

1173 Bp.. Pesti rit 89.

SETRA (2008) 63.000 pt + Árł:
81.250 Fr

Bruttó: 14.175'000 Ft

Kuti Trave1 Busztársaság

l141 Bo.. Kőszes u. 4l'
10 évnél nem öľegebb

autóbuszok
55.200 Ft + AFA:

69.000 Ft
Bruttó: |2.420.000Ft

Lovas Trans Kft.

2030 Érd' Tanár u.4'

MAN 2OO3

vol.vo 1998

48.000 Fr + AFA:
60.000 Ft

Bruttó: l0.800.000 Ft

Bumbi Busz Kft.

1032 Bp., Asoston u. 18.

Meľcedes NOGE
(2003)

36.000 Ft + AFA:
45.000 Ft

Bruttó: 8.100.000 Ft

Potári Kft.

2360 GváL Tĺĺncsics u. 74

Ikaľus 256 (1985) 32.000 Ft + AFA:
40.000 Ft

Bruttó: 7.200.000 Ft



Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

20|2' januaĺ I - 20t2. dęcembeľ 31. között <jnként váILaIt feladatként továbbra is
biztosítja a Sztnađos út térségéből induló iskolabusz igénybevételét a Vajda Péteľ
Ének-zenei Általanos és SportiskoIábajáró tanulók szétmźtĺa. A tanulók kíséréséről és

a szęrző dé s me gköté s é r ó| az iĺtézmény go ndo sko dik.

az iskolabusz igénybevételére előzetes kötelezettséget vállal a2012. évrę az alábbiak
szerint:

- a20I2.0I.0I-20I2.I2.31. közötti időtaľtamĺa (180 tanítási nap) nettő 5.760.000 Ft +
ĺra méľtékével növelt ĺĺsszeget binosítja aZ intézmény koltségvetésében aZ

önkormány zat saj át bevételeinek teľhére ;

3.) felkéľi a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat az oĺtkormźnyzat 2012. évi
költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 1. pont ęsetén: Zllz,január l.

2. pont esetén:20II. novembęr 17.

3. pont esetén: 20|2. évi költségvetés tervezése

A dtintés végrehajtását végző szewezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Humiĺnszolgáltatási
IJgyosztáIy.

Budapest, 2011. november 8.

1.)

2.)

s;-ł-* P"s$-{
Sántha Péteľné
alpolgáľmester

Tôrv ĺtny e s s é gi ell enőr z é s :

08a j egy zőt helyettesítő a|j egy ző
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