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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cím: Iskolabusz működtetése a 2011. évben
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester
A Képviselő-testület ülésének időpontja: 2010. december 1.
A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.
Az előterjesztés nem munkaterv szerinti.
Az  előterjesztést  előzetesen  tárgyalja  a  Humánszolgáltatási,  és  a  Városgazdálkodási  és 

Pénzügyi Bizottság.
Az előterjesztés készítője: Szabóné Fónagy Erzsébet ügyosztályvezető Humánszolgáltatási

   Ügyosztály
Bolláné Farkas Marianna irodavezető Oktatási és Kulturális Iroda 

Az előterjesztés leírója: Kincses Ibolya Humánszolgáltatási Ügyosztály, Oktatási és Kulturális 
                                       Iroda

Ügyiratszám: 09-148/2010.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 85/2008. (II.  27.) számú határozat  12. 
pontjában úgy döntött, hogy iskolabuszt indít a Százados út térségéből a Vajda Péter Ének-
zenei Általános és Sportiskolába kísérleti jelleggel a 2008/2009. tanévben.
Az iskolabusz  indítását  az  indokolta,  hogy a  Százados  út  térségéből  a  tanköteles  tanulók 
szülei a rossz közlekedési viszonyok miatt, a XIV. kerületi iskolákat részesítették előnyben. 

A  2008.  szeptember  1-je  óta  működő  iskolabusz  beváltotta  a  hozzá  fűzött  fenntartói-
intézményi reményeket és a Százados út térségében lakó, tudatos iskolaválasztó szülők nagy 
megelégedésére  szolgált.  Javaslom  az  iskolabusz  további  működtetését,  mert  kedvezően 
befolyásolta a kerületi beiskolázás mutatóit az elmúlt (két és fél év) időszakban. Jelenleg az 
iskolabuszra 2010. december 31-ig van fedezet. 

A TÁMOP 3.3.2. pályázatban mobilitási támogatásra 2.151.800 Ft került elfogadásra az emelt 
szintű közoktatási szolgáltatások igénybevételéhez. 

A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolának az iskolabusz további működtetéséhez 
szükséges költségek:
2011. évben a TÁMOP 3.3.2. pályázati forrásból 2.151.800 Ft biztosított.
A 2011-es évre az összes költség: 6.687.800 Ft, ezért várhatóan 4.536.000 Ft szükséges még 
az iskolabusz üzemeltetésére. 

Javaslom, hogy az iskolabusz működtetését akkor biztosítsuk az intézmény tanulóinak, ha az 
igénybevevők létszáma eléri a 20 főt. 

A fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.) 2011.  január  1-től  -  önként  vállalt  feladatként,  tartós  kötelezettség  vállalással 
-továbbra is  biztosítja a Százados út térségéből  induló iskolabusz igénybevételét  a 
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolába járó tanulók számára. A tanulók 
kíséréséről az intézmény gondoskodik.

2.) az iskolabusz igénybevételére előzetes kötelezettséget vállal a 2011. évre az alábbiak 
szerint:

 -  a 2011.01.01-2011.04.11. közötti  időtartamra 2.151.800 Ft biztosított  a TÁMOP 
3.3.2. pályázati forrásból.

- a 2011.04.12-2011.12.31. közötti időtartamra 4.536.000 Ft-ot biztosít az intézmény 
költségvetésében. 
  
 -  2011.09.01-től  akkor  biztosítja  az  iskolabusz  működtetésének  fedezetét,  ha  az 
igénybevevők létszáma eléri a 20 főt.

3.) felkéri a polgármestert,  hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén: 2011. január 1.

2. pont esetén: 2010. december 1.
      3. pont esetén: 2011. évi költségvetés tervezése

Budapest, 2010. november 24.

Sántha Péterné
  alpolgármester
  

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

      Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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