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5 .  N a p i r e n d  
E LŐT E R J E S Z T É S  

 
A Rétság Általános Iskola intézményi társulási megállapodás módosítása 

- iskolabusz üzemeltetés - 
 
Tisztelet Képviselő-testület! 
 
Rétság Város Önkormányzata a Többcélú Kistérségi Társulás pályázata útján beszerzésre került 
személyszállító busz üzemeltetésével biztosítani kívánja a rétsági általános iskolába bejáró tolmácsi és bánki 
tanulók szállítását, iskolabusz szolgáltatás nyújtásával. 
A rétságra bejáró tolmácsi és bánki tanulók iskolabusz szolgáltatással történő utaztatása jelenleg megoldott: 
Tolmács településről az Önkormányzatunk által üzemeltett személygépjárművel, Bánk településről pedig egy 
külső vállalkozóval kötött szállítási szerződés által. Ez alapján a Kistérségi Társulás által megigényelt és 
megkapott iskolabusz szolgáltatás után járó állami normatíva a két település, Tolmács és Bánk Önkormányzata 
részére átutalásra került. Önkormányzatunk ezen állami normatívából fedezte az iskolabusz szolgáltatással járó 
költségeket, valamint a személygépjármű kötelező egyéb költségeit (biztosítás, adó, stb.) 
Az iskolabusz szolgáltatás Rétság Önkormányzata által történő nyújtása (és ezáltal az állami normatívára való 
jogosultság) kapcsán a Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetője és Rétság Önkormányzat 
polgármestere kezdeményezésére a három érintett település (Rétság, Tolmács, Bánk) polgármesterei és a 
Kistérségi Társulás illetékesei tárgyalások folytattak, mely tárgyalások eredményeként a következő 
kompromisszumos megoldási javaslat született: 

• a Tolmács településről a rétsági általános iskolába bejáró tanulók utaztatását (iskolabusz) 
2010. május 1-jétől Rétság Város Önkormányzata biztosítja, és ettől az időponttól Rétság 
Város Önkormányzata jogosult az iskolabusz szolgáltatás alapján járó állami normatívára; 

• Bánk településről a rétsági általános iskolába bejáró tanulók utaztatását 2010. július 1-jétől 
Rétság Város Önkormányzata biztosítja, és ettől az időponttól kezdődően Rétság Város 
Önkormányzata jogosult az iskolabusz szolgáltatás alapján járó állami normatívára; 

• Rétság Város Önkormányzata biztosítja – vagy az általános iskolán keresztül a tanuló utazási 
bérlet közvetlenül tanulók részére történő átadásával, vagy Bánk és Tolmács Önkormányzata 
részére megtéríti az utazási bérlet megvásárlásának összegét - a Bánkról és Tolmácsról bejáró 
tanulók részére az éves tanulói utazási autóbusz-bérletet. 

• Rétság Város Önkormányzata Bánk Község Önkormányzata részére előre egyeztetett 
időpontban évi 2 alkalommal 1-1 napra térítési díj mentesen biztosítja az autóbusz 1-1 
igénybevételét (pl. kirándulás céljára, stb.). 

• Tolmács Község Önkormányzata az Általános Iskola Tolmácsi Tagintézményének 
működtetéséhez 2010. évben 1.600.000 Ft hozzájárulást fizet. A következő évek 
hozzájárulásának összege az általános iskola éves költségvetésében került meghatározásra, 
kiindulva a 2010. évi 1.600.000 Ft hozzájárulási összegből. 

 
A jelenleg hatályos társulási megállapodás alapján Tolmács Község Önkormányzata az általános iskola 
Tolmácsi Tagintézményének működéséhez a Tagintézmény-vezető rendszeres személyi jellegű kiadásainak és 
járulékainak 70 %-át fizeti hozzájárulásként. Ez 2010. évben 2.300.508 Ft1. 
Az iskolabusz szolgáltatás alapján Önkormányzatunk részére járó állami normatíva – melytől elesünk, ha a 
szolgáltatást Rétság Önkormányzata nyújtja: évi 1.260.000 Ft. 
 
Fentiekből látható, hogy az iskolabusz szolgáltatás „átengedése” – a tagintézményhez fizetendő hozzájárulás 
csökkentésével is - megközelítőleg 500.000 Ft mínuszt eredményez önkormányzatunk gazdálkodásában.    
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni, és az iskolabusz 
szolgáltatás nyújtása, illetve a társulási megállapodás módosítása kérdésében döntést hozni szíveskedjenek. 
 
Tolmács, 2010. április 22. 
 Tisztelettel: 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 

                                                           
1 Önkormányzatunk által az előző évek adatai alapján kalkulált összeg, tekintettel arra, hogy Rétság Város 
Önkormányzatától a tagintézmény-vezető rendszeres személyi jellegű kiadásaira vonatkozó adatot nem kaptunk.  
Jelenleg a hozzájárulásunk havi részletekben történő utalása is e kalkulációnk alapján történik. 
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…… /2010. (IV……...) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Rétság Általános Iskola Intézményi 
Társulás társulási megállapodás 2010. május 1. napjával hatályba lépő módosítását az alábbiak szerint: 
  
1. A társulási megállapodás az alábbi új 17. ponttal egészül ki, és egyben a jelenlegi 17. pont (Viták 

eldöntése) számozása 18.-ra módosul. 
 „17. Iskolabusz szolgáltatás a bejáró tanulók részére 

A Társulás az általa fenntartott Rétság Általános Iskolába Bánk és Tolmács településekről 
bejáró tanulók utaztatását autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás nyújtásával, 
valamint a menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biztosítja az alábbiak szerint: 

a) A Tolmács településről a rétsági általános iskolába bejáró tanulók autóbusszal történő 
utaztatását 2010. május 1-jétől Rétság Város Önkormányzata biztosítja, mely 
időponttól Rétság Város Önkormányzata jogosult az autóbusszal utaztatott 
gyermekek, tanulók alapján járó állami támogatásra; 

b) Bánk településről a rétsági általános iskolába bejáró tanulók autóbusszal történő 
utaztatását 2010. július 1-jétől Rétság Város Önkormányzata biztosítja, mely 
időponttól kezdődően Rétság Város Önkormányzata jogosult az autóbusszal utaztatott 
gyermekek, tanulók alapján járó állami támogatásra; 

c) Rétság Város Önkormányzata biztosítja – vagy az általános iskolán keresztül a tanulók 
utazási bérletének közvetlenül tanulók részére történő átadásával, vagy Bánk és 
Tolmács Önkormányzata részére az utazási bérletek beszerzési árának megtérítésével - 
a Bánkról és Tolmácsról bejáró tanulók részére az éves tanulói autóbusz utazási 
bérletet, mellyel a tanulók igénybe vehetik a települések között menetrendszerint 
közlekedő autóbusz szolgáltatást. 

d) Rétság Város Önkormányzata Bánk Község Önkormányzata részére előre egyeztetett 
időpontban évi 2 alkalommal 1-1 napra térítési díj mentesen biztosítja az autóbusz 
igénybevételét (pl. kirándulás céljára, stb.).” 

 
2. A társulási megállapodás 7.f.) pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„Tolmács Község Önkormányzata hozzájárulást fizet a tolmácsi Tagiskola működéséhez. A 
hozzájárulás összege 2010. évben 1.600.000 Ft. Az ezt követő évek éves hozzájárulási összege a 
Rétság Általános Iskola éves költségvetésében kerül meghatározásra a 2010. évi hozzájárulás 
alapul vételével.” 

 
 

A társulási megállapodás módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlanul érvényben maradnak. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a társulási megállapodás felülvizsgálata 
alapján a megállapodás szükségessé vált módosításait (pl. az intézmény által ellátott feladatok 
megnevezése, szakfeladat száma) a társ-önkormányzat illetékeseivel együttműködve készítse elő és 
terjessze a képviselő-testület elé. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
társulási megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2010. május 1-jétől folyamatos 
Felelős:   polgármester 
 
 
 
 


