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Etyek Nagyközség Önkormányzatának  

Polgármestere        

                                                                                                                                                                                                                                         

Döntés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a 2014/2015-ös tanévre 

vonatkozóan, az etyeki iskolába járó dávidmajori gyermekek utaztatási költségeinek 

viselésére szóló megállapodások kötéséről 

 

Képviselő-testületünk a 375/2014. (XII.10.) számú határozatával (előterjesztés 1. számú 

melléklete) módosította Képviselő-testületünk 333/2014 (XI.19.) számú határozat 1. számú 

mellékletét, mely melléklet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a 2014/2015-ös 

tanévre vonatkozóan, az etyeki iskolába járó dávidmajori gyermekek utaztatási költségeinek 

viselésére szóló megállapodást tartalmazta. A módosítás eszközölését az indokolta, hogy 

Képviselő-testületünk elfogadta a Varga-Tours Kft. szolgáltatási díjemelési igényét, továbbá, 

hogy a Tankerület önkormányzatunk részére 2014/2015. évre vonatkozóan, 4.500- Ft/nap 

hozzájárulás fizetését vállalta. 

A 375/2014. (XII.10.) számú határozattal elfogadott megállapodás-tervezetet a Polgármesteri 

Hivatal megküldte a Tankerület részére, aláírás céljából. 

  

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bicskei tankerület mb. tankerületei igazgatója 

2014. december 22. napján kelt levelében (előterjesztés 2. számú melléklete) 

önkormányzatunkkal kötendő személyszállítási megállapodásra vonatkozóan észrevételekkel, 

és módosító javaslattal élt. 

Mb. tankerületi igazgató asszony kérte, hogy megállapodás 4. pontjában a szám és betűvel 

rögzített összegelírás kijavításra kerüljön és a helyes összeg, a „négyezer-ötszáz forint” 

szerepeljen betűvel kiírtan, annak érdekében, hogy kötelezettségvállalásuk mértéke pontosan 

meghatározható legyen. 

Mb. tankerületi igazgató asszony kérte továbbá, hogy a megállapodás 4. pontjában a 

Tankerületet terhelő költség bruttó vagy nettó értékének feltüntetésére sor kerüljön, így az 

előző megállapodások értelemszerűségének megfelelően (előző megállapodásokban nem 

szerepelt külön a bruttó érték feltüntetése, mert a megállapodások tartalmából a felek 

egyértelműen következtethettek arra), a bruttó érték került rávezetésre az előterjesztés 3. és 4. 

számú mellékletét képező új megállapodás-tervezetekben. 

 

A fenti módosítások átvezetése testületi döntést nem igényel, azonban az előterjesztés 3. és 4. 

számú mellékletét képező új megállapodás-tervezetek elfogadása, tekintettel a Tankerület 

alábbi módosító javaslatára Testületünk ismételt döntését igénylik. 

 

Mb. tankerületi igazgató asszony az eredeti megállapodás-tervezet 8. pontjára vonatkozó 

módosító javaslattal élt, miszerint kérte, hogy a kötendő megállapodás két időszakos, 2014. 

szeptember 01. napjától 2014. december 31. napjáig, és 2015. január 01. napjától 2015. június 

15. napjáig hatályos bontásban kerüljön aláírásra a felek által.  

 

A Tankerület által kezdeményezett módosítás tárgyában szakmailag javasoljuk két azonos 

tartalmú, de egy 2014. szeptember 01. napjától 2014. december 31. napjáig (előterjesztés 3. 

számú melléklete), és egy 2015. január 01. napjától 2015. június 15. napjáig (előterjesztés 4. 

számú melléklete) hatályos megállapodás megkötését, tekintettel arra, hogy az egyik 

megállapodás hatálya az előző 2014. évi költségvetési év idejére, míg a másik megállapodás a 

folyó 2015. évi költségvetési év időszakára esik. 

 



Kérem a T. Képviselő Testületet, hogy az előterjesztés 3., és 4. számú mellékletében szereplő 

megállapodás kötéséről döntsön! 

 

Etyek, 2015. január ….. 

 

 

 

                                                                                     Garaguly Tibor 

                                                                                       polgármester 

 

 

 

            

Határozati javaslat 

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

……/2015. számú határozata 

 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan, az 

etyeki iskolába járó dávidmajori gyermekek utaztatási költségeinek viseléséről szóló 

megállapodások kötéséről 

 

 

I. Etyek Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy az előterjesztés 3.és 4. számú 

mellékletét képező tartalommal megállapodást köt, a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal, a 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan. 

II. A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására. 

III. A megállapodásokban foglalt szállítási díjfizetési kötelezettség biztosítására 

szolgáló fedezetet, az önkormányzat költségvetésének vagyongazdálkodás, 

dávidmajori szállítás elnevezésű előirányzata biztosítja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

  



 

HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

 

Döntés A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a 2014/2015-ös tanévre 

vonatkozóan, az etyeki iskolába járó dávidmajori gyermekek utaztatási költségeinek 

viseléséről szóló megállapodások kötéséről 

 

 

I. Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális, Sport, 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a 

Képviselő-testületnek változatlan tartalommal elfogadásra. 

 


