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ELŐTERJESZTÉS 
a kerekharaszti általános iskolás gyermekek utaztatásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A kerekharaszti általános iskolás korú gyermekek nagy része a Herédi Általános Iskolában 
folytatja tanulmányait. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerülete (a 
továbbiakban: KLIK) által megrendelt iskolai buszjárat szállítja át minden reggel a diákokat a 
Herédi Általános Iskolába, és ebéd után visszahozza a tanulók egy részét.  
A napközis tanulók, és a különféle szakkörökön részt vevő tanulók hazaszállításáról az 
önkormányzatnak kell gondoskodnia. 
Az elmúlt években az önkormányzat mindig azzal a vállalkozóval kötötte meg a szerződést, 
amellyel a KLIK is. A 2016/2017-es tanévre vonatkozóan a KLIK az ARMAMAXA Kft.-vel 
(székhely: 3000 Hatvan, Hatvany Lajos u. 12.) kötött szerződést a gyermekek szállítására 
vonatkozóan. 
 
A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013. 
(III. 28.) önkormányzati rendelet 50. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat is árajánlatok 
kért be a gyermekek autóbusszal történő szállítására, melyek az alábbiak: 
− Jóbusz Kft. 7.500,- Ft/nap 

(székhely: 3000 Hatvan, Kosztolányi út 59.) 
− Egaltrans Kft. 7.700,- Ft/nap 

(székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky utca 24.) 
− ARMAMAXA Kft. 7.000,- Ft/nap (18 utasüléses autóbusszal) 

(székhely: 3013 Ecséd, Arany János utca 72.) 6.500,- Ft/nap (8 utasüléses autóbusszal) 
 
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 
Mivel a tanév 2015. szeptember 1-jével megkezdődött, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-
testület utólagos jóváhagyását a vállalkozó megbízásához. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tárgyú előterjesztést szíveskedjék 
megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni. 
 
Határozati javaslat 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan a kerekharaszti általános 
iskolás gyermekeknek a Herédi Általános Iskolából történő hazaszállításával az 
ARMAMAXA Kft.-t  (székhely: 3013 Ecséd, Arany János utca 72.) bízza meg 7.000 Ft + 
ÁFA / szállítási nap szállítási díjért, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás a 2016. évre vonatkozóan az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében rendelkezésre áll. A 2017. évre vonatkozó pénzügyi forrást az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezni kell. 



 
Határidő: 2016. szeptember 15.  
Felelős: Kerekharaszt község polgármestere 
 
Hatvan, 2016. szeptember 2. 
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