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9 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Iskolabusz biztosítása Rétság általános iskolába bejáró tanulók részére 

 
 
Tisztelet Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunkat 2008. március 1-jétől – a képviselő-testület 28/2008. (II.19.) és 68/2008. (VI.4.) 
határozata alapján - a Dian Profil Kft-vel kötött vállalkozási szerződés alapján, vállalkozó által 
iskolabusz szolgáltatást biztosít a rétsági általános iskolába bejáró tanulók részére, mely keretén belül 
a Rétságra járó diákokat iskolabusz szállítja az iskolába és vissza a Tolmács-Rétság útvonalon. 
Az iskolabusz szolgáltatás ellátása önkormányzatunkat anyagilag nem terheli. A vállalkozó díját a 
Rétság Kistérség Többcélú Társulása által az iskolabusz szolgáltatásra megigényelt állami normatíva 
fedezi. 
 
A Dian Profil Kft-vel megkötött szerződés a 2008/2009. tanév végéig szól. 
Tekintettel arra, hogy az iskolabusz szolgáltatás terén az elmúlt időszak tapasztalatai kedvezőek, 
javasoljuk, hogy a 2009/2010. tanévre vonatkozóan is kössünk szerződést a vállalkozóval, és a  
tanulók részére a következő tanévben is biztosítsuk az iskolabuszt. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Rétság általános iskolába bejáró tanulók részére történő 
iskolabusz biztosítása ügyében szíveskedjenek döntést hozni. 
 
 
Tolmács, 2009. június 5. 
 Tisztelettel: 
  
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
……/2009. (VI.11.) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 1-jétől megbízza a Dian Profil 
Kft-t (2651 Rétság, Kölcsey F. u. 38/2.) az iskolabusz szolgáltatás ellátásával. 
Az iskolabusz szolgáltatás magába foglalja az általános iskolás korú gyermekek Tolmács-Rétság-
Tolmács útvonalon történő, Tolmács buszmegálló és a Rétság Általános Iskola közötti szállítását a 
2009/2010. tanévben. 
 
A Dian Profil Kft., mint szolgáltatást végző vállalkozó díja a 2009/2010. tanévre vonatkozó, a 
költségvetési törvényben meghatározott iskolabusz szolgáltatás normatívája, melyet a Rétság 
Kistérség Többcélú Társulása igényel és ad át az önkormányzat részére. 
A szolgáltatást végző vállalkozó Tolmács Község Önkormányzata részére megtéríti az önkormányzat 
által saját költségvetése terhére a Rétság Általános Iskolába bejáró tanulók részére kifizetésre kerülő 
autóbusz bérlet megvásárlására szolgáló támogatás (térítés) összegét. 
A képviselő-testület az e határozatban foglalt iskolabusz szolgáltatás ellátásához saját költségvetéséből 
fedezetet nem biztosít. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az iskolabusz szolgáltatás ellátására vonatkozó 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2009. szeptember 1. 
Felelős:   polgármester 
 


