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Képviselő.testülete számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

Józsefuaľos onkormĺányzatźnak Képviselő-testĹilete a 472l20II. (XI'17.) szźlmíl
hatźr ozatźtban döntött az i sko labu sz 20 | 2 . évi műkcj dteté s érő l :

1.) 2012. januórl - 2012' decembeľ 3l' között Ônként vállalt feladatkent
továbbra is biztosítja a Százados út térségébőI induló iskoĺabusz igénybevételét a
Vajda Péter Enek-zenei Altalános és Sportiskolába járó tanulók számáľą. A
tanulók kíséréséről és a szerződés megkötéséről az intézmény gondoskodik.

2.) az iskolabusz tgénybevételére előzetes kotelezettséget vállal a 20]2. évre az
alábbiak szerint.'

- a 20I2.0].0]-20]2'12.3l. kozotti időtartąmra (I80 tanítási nap) nettó 5.760.000
ru + Á7a mértékével növelt osszeget biztosítja az intézmény kökségvetésében az
önkormányzat sai át bevételeinek terhére :

ÉR KEZETT
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Előteľjesztő: Sántha Péteľné alpolgáľmester

A képviselő-testületi tilés időpontj a:2011. december 15. ......... sz.
napirend

Tá ľgy : Tii bbletfed ezet bwtosítása az iskolab u sz 2012. évĺ míĺ kłidtetés éh ez

A napiľendet nví|tlzźtrt ülésen kell taĺgyalni, a döntés elfogadásához egyszeriÍlminősített
szav azattobb s é g s ztiks é ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi x

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatźtr o zati j av aslat a bízottság szźlmár a:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtsáý Humánszolgtůtatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesrtés megtárgya|ásźú.



A Képviselő-testület źlltal' a fenti hataľozat szerintjóvahagyott összeg |áthatőan nem lesz
elegendő az adő- és tizemanyagźlr váItozások miatti további költségnovekedés miatt.

Az iskola á|tal uajanlat-tételre felkért cégek köZül a Potaľi Kft. je|ezte, hogy a
mindennapos rendelkęzéste állás kĺjvetelményének nem tud megfele|ní az IKARUS
autóbusz kedvezőtlen köľnyezetvédelmi besorolása miatt (pl. szmogľiadó esetén a busz
nem közlekedhet) és visszalépett az ajźnlattételtől.

A Bumbi Busz Kft. szóbeli ajárl1ata6.840.000 Ft + ÁFA.

A többi ajźnlattevo még nem reagźtlt az aján|attételi kérelemľe, đe az előzetes piackutatás
szeľint az aján|ai,lk vaľhatóan magasabb lesz, mint a Bumbi Busz Kft. ajźtn|ata.
A fentieket figyelembe véve az iskolabusz műkĺjdtetéséheztovábbi 1.080'000 Ft + AFA
(6. 840. 000-5. 760. 000) ttlbbletfedezet szĹikséges.

Mindezek a|apjźn kérem, hogy a Képviselő-testület 472120|1.(XI.17.) számu
hattĺrozatban jóvríhagyott 5.760.000 Ft + AFA összeghez további l.080.000 Ft + AFA
összeg keľĹiljön biztosításra aYajda Iskola 2012. évi költségvetésében.

Cég Eléľhetősége Busz Eľedeti
áľajánlat 180

napi ár

2011.12.08-án
éľvényes áľajánlat

Bumbi Busz Kft. 1032 Bp. Agoston u
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Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. az iskolabusz 2012' évi műkodtetésére a Képviselő-testtilet 47212011.(XI.17.)
számthatátozatbanjóváhagyott 5.760.000 Ft + AFA összeghez további 1.080.000
Ft + ÁFA összeget biztosít.
2. fe|kérí a polgármesteľt, hogy ahatfuozatban foglaltakat az önkoľmźlnyzat20|2.
évi költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Fęlelős: polgármesteľ
Hatarido: 1. pont esetén: z}Iz.januríľ 1.

2' pont esetén: 2012' évi koltségvetés tervezése

A döntés végľehajtását végző szeľvezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály,
Humánszotgáltatási Ügyosztáty

Budapest, 20I1r december 12.
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