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Tisztelt Képviselő-testület! 

Balatonakarattya Község Önkormányzata részéről szükségesé vált az iskolabusz működésével 

kapcsolatosan döntés meghozatala, mivel nem sokára megkezdődik a 2016/2017-es iskolai tanév. 

A 2015/2016. tanévben az önkormányzatnak havi 160.000,- forintos költséget jelentett az 

iskolabusz működtetése a 100/2015. (VIII.27.) önkormányzati határozat alapján. 

Megkerestük Küngös, Csajág és Balatonfőkajár települések polgármestereit, hogy 2016/2017-es 

tanévre vonatkozóan igénybe kívánják-e venni az iskolabuszt, és ha igen akkor hozzájárulnak-e 

annak költségeihez. A Balatonfőkajár Község Önkormányzata nem tart igényt az iskolabusz 

szolgáltatásaira és nem is kíván annak költségeihez semmilyen formában hozzájárulni. Csajág 

Község Önkormányzata azt a választ adta, hogy eddig sem vette igénybe és nem vállalt költséget, 

és ezt az elkövetkező időszakban is így tervezi. Küngös Község Önkormányzata azt a tájékoztatást 

adta, hogy az igénybevételt hasonlóan tervezi az előző évekhez, az óvodásaikat is a busszal kívánja 

utaztatni, de a költségekhez továbbra sem kíván hozzájárulni. 

Árajánlatot kértünk a Márió Cargó Ker. és Szolg. Bt-től iskolabusz működtetésével kapcsolatosan 

/Balatonakarattya Vasúti lejáró és Balatonkenese Iskola közötti szakaszra/. Az árajánlat 20.000 

Ft+Áfa/nap összegben lenne a kért szakaszra. (kb. 508.000,-Ft/hó) 

Megkerestük a Volán társaságot, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy lenne menetrendszerinti 

járatuk, amire a gyerekek felférnének, de havi bérletet kellene váltani, ami gyermekenként 595,-

Ft/hó forintba kerülne. (20 gyermek esetében 11.900,- Ft/hó, de a gyerekek kísérő nélkül 

utaznának) 

2016. augusztus 16. napján e-mailben megérkezett Balatonkenese Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 253/2016(VIII.04) határozata az iskolabusz működtetéséről. A képviselő 

testület árajánlatokat kért be vállalkozóktól. A beérkezett árajánlatok alapján a Márió Cargó 

Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t bízták meg az iskolabusz működtetésével, és kérik az iskolabusz 

járat közös működtetésével kapcsolatban a Balatonakarattyai Képviselő testületet, hogy az 

eddigiekhez hasonlóan lakosságszám arányosan járuljon hozzá.  

Márió Cargo Ker. és Szolg. Bt árajánlata 26.000 Ft/nap+Áfa, az uszodába szállítás esetén 15.000,- 

Ft+Áfa. (kb. 660.400,- Ft/nap, lakosságszám arányosan: 165.100 Ft/hó). 

2016. augusztus 24-én Balatonakarattya Község Önkormányzata egyeztető fórumot hívott össze az 

iskolabusz működésének tárgyában. 

A fórumon tájékoztattuk a szülőket, hogy Balatonakarattya Község Önkormányzata kiterjesztené 

az iskolába járási hozzájárulást a tanköteles gyermekek részére olyan formában, hogy minden 

gyermek havi 2.000 forintos hozzájárulást kapna az általános iskolába járáshoz, valamint a felsőbb 

tagozatra járó gyermekek bérlet hozzájárulást kapnának 2.000 forintos összegben. A másik 

lehetőség pedig az volt, hogy továbbra is az iskolabusz működjön a településen. 

Kértük a szülőket, hogy egy excel táblázatban a két változat közül aláírásukkal jelezzék részünkre, 

hogy melyik iskolába járási formát támogatják. Mivel a fórumon nem minden szülő tudott részt 

venni, ezért személyesen is felkerestük a településen élő családokat a nyilatkozat kitöltése céljából. 

Az iskolabusz működtetését 23 gyermek gondviselője támogatta. 

Az iskolába járás költségének hozzájárulását 10 gondviselő támogatta. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen. 

 

         

             Matolcsy Gyöngyi 

                 polgármester 


