
.  NAPIREND 

E l ő t e r j e s z t é s 

Kékkút  Községi Önkormányzata  Képviselő-testületének   

2016. szeptember  20-i  nyilvános ülésére  

 

Tárgy: Megállapodás megkötése iskolás gyermek szállításáról. 

Előterjesztő:    Pék László   polgármester 

Előkészítette:   Tóthné Titz Éva aljegyző  

 

 előterjesztő     jogszabállyal nem ellentétes 

 

       Dr. Szabó Tímea jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kékkút település Önkormányzata megkereste Salföld település önkormányzatát arra 

vonatkozóan, hogy Kékkút településről a révfülöpi iskolába egy gyermek szállítását a Salföldi 

falugondnoki busszal vállalja-e. 

Kékkút település vállalja, hogy a szállítás költségeihez éves szinten 100.000,-Ft összegben 

Salföld község Önkormányzatának hozzájárulást fizet. 

 

Salföld település a gyermekek iskolába szállítását Révfülöp településre a Falugondnoki 

Szolgálat buszával végzi. Előzetes egyeztetés alapján a Falugondnoki busz szállítási kapacitása 

lehetővé teszi, hogy Kékkút településről az egy gyermek szállítását vállalni tudja. 

 

Kékkút település ajánlatának figyelembe vételével elkészítésre került a Megállapodás, mely a 

szállítási feladatok és annak hozzájárulásához a költségek vállalásáról és fizetési ütemezéséről 

szól. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen. 

  

 

Határozati javaslat: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2016.(…)HATÁROZATA 

Megállapodás megkötéséről iskolás gyermek szállítására 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kékkút 

településről a révfülöpi iskolába Salföld település Falugondnoki Szolgálata által szállított 

gyermekre tekintettel 100.000,-Ft/év hozzájárulást fizet Salföld település részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester az előterjesztésben foglalt 

megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Megállapodás 
 

amely létrejött, egyrészről 

Kékkút Község Önkormányzat, (8254 Kékkút Fő utca 5.) képviseletében: Pék László 

polgármester,  

másrészről 

Salföld Község Önkormányzata (8256 Salföld, Kossuth Lajos u. 27.) képviseletében: Fábián 

Gusztáv polgármester 

között, 2016. szeptember 1. hatállyal, határozatlan időre.  

 

 

1.)  Salföld Község Önkormányzata vállalja, hogy az általa működtetett falugondnoki busszal 

Kékkút településről egy gyermeket a révfülöpi székhelyű iskolába és az iskolából Kékkút 

településre szállít. 

    

2.) Kékkút Község Önkormányzata vállalja, hogy a révfülöpi iskolába szállítás költségeihez 

Salföld Község Önkormányzata részére,  100.000,-Ft/év  összegben hozzájárulást fizet.  

 

3.) A hozzájárulás megfizetése évente két alkalommal október hó 15-ig 50.000,-Ft és február 

hó 15-ig, 50.000,-Ft- összegben Salföld Község Önkormányzata 72800030 – 10004524 

számlájára utalással történik.  

 

4.) A megállapodás 60 napos felmondási idővel mondható fel.  

 

5.) Felek a megállapodás megkötését 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016.(IX.   .) határozatával és 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016.(IX…..) határozatával 

hagyták jóvá.  

 

Kékkút, 2016.  szeptember hó ….. nap  Salföld, 2016. szeptember hó …..nap 

 

 

Pék László  polgármester                Fábián Gusztáv polgármester 

           Kékkút Község                           Salföld  Község 

                      Önkormányzata            Önkormányzata 

 

 

Ellenjegyzem:  

 

 

Dr. Szabó Tímea                                                Pappné Czilli Orsolya 

jegyző         pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 

 

 


