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MEGÁLLAPODÁS
iskolabusz szolgáltatás biztosítására

Amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666
MedgYesegyhíza Kossuth tér 1 képviseli: Ruck Márton polgármester) továbbiakban
MegrendelŐ, mint Medgyesegyháza-Pusztaottlaka-Medgyesbodzái

Alapfokú Közoktatási
Intézményfenntartó Társ.ulás gesztor települése, másrészről
Pusztaottlaka KÖzség Onkormányzata (56ó5 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10. kópviseli:
Simonka GyÖrgy polgiármester), továbbiakban Szolgáttató között az alulírott helyen ós napon
az alábbi feltételekkel :
Előzmónyek

1. Felek rÖgzítik, hogy tagjai a

Medgyesegyháza-Pusztaottlaka-Medgyesbodzás

AlaPfokú Közoktatási Intézmónyfenntartó Társulásnak (továbbiakban: Társulás). A
társulási megállapodás alapján a trársult önkormányzatok közösen működtetik a
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központot (továbbiakban: Intézmény),így
gondoskodya az Óvodás és iskoláskorú gyermekek óvodai, valamint 1-8. oűaryÓ,
általános iskolai neveléséről-oktatásáról.

2.

Felek rÖgzítik azt a tényt, hogy Pusztaottlaka község közígazgatási területén a

Társulás feladat-ellátási helyet, telephelyet nem működtet, a pusituoltlukai gyermekek
részéreaz ellátást a Medgyes egyháza, Luüer u. 7 . szám alaiti és a tvtedgyés egyháza,
JÓkai u. 3. szám alatti telephelyeken biztosítja az 1-8. évfolyamos áltJános iskolai
nevelós-oktatás tekintetében, illetve a Medgyes egyháza, Hősök u. 2. szám alatti
telephelyen biztosítja az ővodai nevelés tekintetében.
_].

Szolgáltató kijelenti, hogy a Pusztaottlakaközigazgatási területén élő, és a Társulás
által ferurtartott Intézménybe járő gyermekek napi utazásának megkönnyítése
biztonságosabbá tétele, valamint felügyelettik biztósítása érdekébenlskolabuszszolgáltatást biztosít,

A szolgáltatás tartalma
4.

szolgáltató vállalja, hogy az iskolai napokon a pllsztaottlakai lakóhelyti iskolás és
Óvodás gYermekek Medgyesegyházára, az lntézményekbe törtónő beszállítősát
az
intézménYiházirendben szabályozott időpontig törtónő beérkezéssel, valamint
a
gYermekek tanítás, illetve óvodai nevelés utáni hazaszállítását elvégzi.
A pontos
időPontot a Szolgáltatő és az Intézményintézményvezetője egyezteti. Az iskolabusz
Útvonala: Reggel indtrlás: Pusztaottlaka, Felszabadulás u. iÓ. - u"a gyesegyháza
Luther u. 7. Útvonalon. Délután indulás: - Medgyesegyházaluther u. 7- plisztabttlaka
Felszabadtrlás u. 10. útvonalon-

5.

Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatást a közúti közlekedés szabályiról szóló
Ill975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben foglaltak betartásával végzi, a személyi
és tárgyi feltételeket biztosítja, szavatolja, hogy a szolgiáltatás céljára használt j,a.*t
műszakilag jó állapotban van, azt felszerelték biztonsági övvel, gyermekiiléssel,
valamint az évszaknak megfeleló gumiabronccsal, őszi-téli fritése, tisztántartása

biztosított.
6.

A Szolgáltató vállalja az iskolabusz
gördülékenységét.

7.

szolgáltatás folyamatosságát,

és

A Szolgáltató vállalja, hogy a gyermekek mellé 1 fó kísérőtbiztosít, melynek feladata
és felelősségi köre:

o
l
o

Elérhetőség telefon ofl az utolsó tanuló hazaszáIlításáig.
Gyermekek felügyelete az oda és vissza utakon.

kapcsolattartás

a szülőkkel és az

információáramlást.

intézmérrnyel, biztosítva

a

folyamatos

o Minden szállítás alkalmával

utas-lista
készítése,illetve mindazon
nyilviántartások vezetése, melyek a normatíva igényléshez sziikségesek.

8.

A Szolgáltató feladata és kötelezettsége, hogy értesítse azIntézményt és a szülőt, mint
a szolgáltatás igénybe vevő képviselőjét minden, a szolgáltatás menetét érintő

változásról, legyen indulási és érkezósi idő vagy más változás. Azlntézmény feladata
és kötelessége tájékoztatni az Szolgáltatót a kapcsolat működtetéséhez és
fenntartás ához sziiks éges telefons zámokról.
9.

Az lntézmény kötelessége előzetesen értesítenia Szolgáltatót a szokásos tanítási rend
megváltozásáról, eltérő munkarendről legalább a változás előtti napon, és közölni a
megváltozott tanítási rendhez igazodó érkezésiés távozási időpontokat.

A szolgáltatás díja, az elszámolás menete
10.

A szolgáltatás díja bruttó

1.002.810,- Fti év

11. Számlázás negyedévente utólag történik. Részszámla

nyijtható be minden év március
31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig bruttó 250.000,- Ft erejóig. Megrendelő és
SzolgáltatÓ, minden év végéigelszámol a tényleges szolgáltatást igénybe vevő
személyek és a normatíva változások, valamint a felmerülő egyéb költségek
ismeretében. Végszámla benffitására az elszámolást követően minden év december
31. napját követően van lehetőség.
A Szolgáltató felfüggesztheti a szolgáltatást a Megrendelő írásbeli figyelmeztetése
után, amennyiben a Megrendelő a számla kifizetését a határidőt követő 14 napon túl
nem rendezi.
Felek Z)I2,január 1. napjától határozatlan időre kötkazza|,hogy 2
hónapos felmondási idővel írásban bármelyik fél felmondhatja.

12. Jelen szerződést

/
13.

Felek törekedni fognak arra, hogy vitáikat peren kívül rendezzék, és egymással
szemben jóhiszeműen jrárnak. Kijelentik továbbá, hogy a megállapodásban nem
szabályozott kérdésekbena Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint

járnak el. Vitás ügyekben a Békéscsabai Városi Bíróság illetékességétkötik ki.

Felek a jelen megállapodást Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
337l201I. (XII.20) KT, valamint Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselőtestületének"j9../2011. (XIIriÍ) KT, jóváhagyó testületi döntése alapjan - ,uJat kezű aláírással
látják el.

