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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 18-i testületi ülésén a 

292/2018.(X.18.) számú határozatában arról döntött, hogy 2018. december 31. napjával megszünteti 

és kiszervezi a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonporfit Kft. által üzemeltett iskolabusz 

működtetését. A 2019/2020-as tanévben a Pásztó közigazgatási területén élő gyermekek iskolába, 

óvodába szállítását külsős vállalkozó bevonásával oldottuk meg. A vállalkozóval kötött szerződés 

2020. június 15-ig szólt.  

2020/2021-es tanévre újból szerződést kell kötnünk az iskolabusz üzemeltetésére.  

2020. július 13-án pályázatot írtunk ki iskolabusz üzemeltetésére, melyet öt vállalkozónak 

elküldtünk, illetve a pályázati felhívást megjelentettük az önkormányzat honlapján és két helyi 

televízióban.  

 

Az iskolabusz üzemeltetésére a pályázati felhívásban megadott határidő 2020. június 20-a 10 óra. 

 

A bontási jegyzőkönyv és a határozati javaslat a képviselő testületi ülés előtt kerül kiosztásra. 

(1.sz. melléklet bontási jegyzőkönyv, 2. sz. melléklet szerződéstervezet) 

  

             

                                                                                          

Határozati javaslat: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Iskolabusz 

üzemeltetésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

akadályoztatása esetén az alpolgármestert, hogy Mátrakeresztes illetve Hasznos városrészekből 

történő iskolás és óvodás gyermekek szállítására vonatkozóan szerződést kössön 

…………………………………………………………………………………..vállalási áron. 

Határidő: 2020. szeptember 01. 

Felelős: polgármester, városüzemeltetési osztályvezető 

Pásztó, 2020. július 13. 

    Farkas Attila 

    polgármester 

A határozati javaslat törvényes! 

 

         Dr. Sándor Balázs 

                  Jegyző 
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2. sz. melléklet 

    Iktatószám:…………../2020 

Vállalkozási Szerződés 

/személyszállítási szolgáltatásra/ 
 

  amely létrejött egyrészről 

 

Pásztó Városi Önkormányzat, 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 

  Képviseli: Farkas Attila polgármester 

  Törzsszám: 735319 

  Adószám: 15735313-2-12 

  Bankszámlát vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: 

  OTP Bank: 11741024-15450827 

 

mint Megrendelő 

másrészről 

 

………………………………………….. 

Adószám: ……………………………… 

Nyilvántartási szám: ………………. 

Engedély száma: ……………………….. 

 

mint Vállalkozó, továbbiakban együtt Felek, között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 

szerint: 

 

1. A szerződés tárgya, hatálya: 

 

1.1 Vállalkozó köteles a Pásztói Iskolákba és Óvodákba járó gyermekek személyszállításának 

lebonyolítására és a személyszállítást a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően elvégezni 

/szolgáltatás/.  

 

1.2 Szerződő felek megállapodása szerint jelen szerződés határozott időre 2020. szeptember 01. és 

2021. június 11. napjáig terjedő időszakra jön létre a 3. pontban meghatározott útvonalon, 

időpontban és rendszerességgel. 

 

1.3 Jelen szerződés a határozott időtartam utolsó napjával a Felek erre irányuló külön      

jognyilatkozata nélkül is megszűnik. 

 

2 Az ellenszolgáltatás összege: 

 

2.1 Szerződő Felek a jelen vállalkozási szerződés szerint elvégzett szolgáltatás ellenértékét – a 

vállalkozó ajánlata szerint – ………………………………..Ft/km-ben állapítják meg.  

 

3 Teljesítés, a felek jogai és kötelezettségei: 

 

3.1 A szolgáltatás teljesítése tanítási napokon történik a 3.2 és 3.3 pontban meghatározott 

útvonalakon napi 80 km. A diákokat és az óvodásokat reggelente legkésőbb 7:45 re az iskolák 

(Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola, Zsigmond Király Általános 

Iskola) bejáratához az óvodásokat az Óvodák bejáratához szállítja. (Magyar Szentek Római 

Katolikus Óvoda Hétpettyes és Százszorszép Óvoda). 

A diákok és az óvodások hazaszállítása érdekében a tanítási órák végén 16:00 órára (az iskola 

esetenként változtathatja az időpontot) a fenti helyszíneken felveszi őket.  
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3.2 A szolgáltatás reggeli útvonala: Mátrakeresztes- Hasznos- Pásztó- Máriatanya- Pásztó 

 

3.3 A szolgáltatás délutáni útvonala: Pásztó- Máriatanya- Pásztó- Hasznos- Mátrakeresztes 

 

3.4 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az általa elvállalt szolgáltatás elvégzéséhez szükséges 

szakmai felkészültséggel, engedélyekkel és technikai felszereléssel. A szolgáltatás ellátása során 

a gépjárművet a Vállalkozó által kijelölt – a megfelelő képzettséggel, engedélyekkel rendelkező 

- személy vezeti. A szolgáltatásnyújtás folyamatossága érdekében az azt akadályozó 

körülményről a Megrendelőt azonnal értesíteni kell. Ha előzetes értesítésére már nincs mód, 

akkor a Megrendelőt késedelem nélkül értesíteni kell. 

 

3.5 A Felek rögzítik, hogy a járművön csak az óvodás gyermekek, a diákok valamint az 

önkormányzat által kijelölt személy tartózkodhat, más személyek a szállító gépjárművet nem 

vehetik igénybe semmilyen jogcímen. 

 

3.6 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjármű útközben történő meghibásodása esetén 

haladéktalanul saját költségére gondoskodik helyettesítő gépjármű biztosításáról, illetve az 

utasok továbbszállításáról. 

 

4 Szerződés felmondása, módosítása 

 

4.1 Jelen szerződés valamelyik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondással 

mondható fel. Felmondási idő 30 nap. 

 

4.2 Súlyos szerződésszegésnek minősül a kiállás 1 órát elérő vagy meghaladó késedelme, az 

autóbusz meghibásodása esetén a mentesítő jármű haladéktalan küldésének elmulasztása, a 

személyszállítás a Vállalkozó érdekkörében bekövetkezett okból történő meghiúsulása. 

 

4.3 A Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és   a 

tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően 

időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, 

hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

 

4.4 Amennyiben bármelyik Fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles 

a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség 

általános szabályai szerint megtéríteni. 

 

4.5 A szerződés módosítása csak a Felek közös írásbeli szándéknyilatkozata alapján történhet. 

 

5 Titoktartás:  

 

5.1 A Vállalkozó kizárólag a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával hozhat nyilvánosságra bármely, 

a Megrendelővel vagy annak üzleti partnerével, ügyfelével, működésével kapcsolatos 

információt, amely a jelen Vállalkozási Szerződés szerinti megrendelés ellátásával kapcsolatban 

jutott a tudomására. Ezen információkat a Vállalkozó titkosan köteles kezelni.  

 

5.2 A Vállalkozót a titoktartási kötelezettsége a jelen Vállalkozási Szerződés fennállása alatt és 

annak megszűnését követően egyaránt terheli, ugyanakkor nem vonatkozik azon információkra, 

amelyek már nyilvánosságra kerültek, avagy amelyeket a Vállalkozó jogszabály alapján köteles 

felfedni. 

 

6 Vitás kérdések:  
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6.1 Megrendelőnek és a Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen 

szerződés teljesítésével kapcsolatosan merült fel. 

 

6.2 Amennyiben a közvetlen tárgyalások a megkezdésüktől számított 15 napon belül nem vezetnek 

eredményre, úgy a felek már most kikötik, hogy a megrendelő székhelye szerinti, az ügyben 

hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult eljárni. A szerződést a Felek, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt elfogadják, aláírásukkal és bélyegzőjük lenyomatával hitelesítik. 

7 Kapcsolattartás 

 

7.1 Felek a szerződésben foglaltak zavartalan lebonyolítása érdekében kapcsolattartó személyként 

jelölik meg: 

 

Megrendelő részéről: Genyéné Batta Nikoletta (tel: 06/32-460-155 e-mail:genyene@gmail.com) 

Vállalkozó részéről: ………………. (tel: ……………………………………………….. e-

mail:………………………………….) 

 

8 Alkalmazandó jogszabályok:  

 

 A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben      

 a Polgári Törvénykönyv és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen szerződést Felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyták és hat eredeti példányban írják alá. 

 

 

Kelt: Pásztó, 2020. augusztus        

 

 

 

 

……………………………………..                                      …………………………………                                    

     Pásztó Városi Önkormányzat                                                       …………………. 

                 Farkas Attila                                                                            Vállakozó 

                  Megrendelő 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


