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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Felülvizsgálatra került az iskolabusz működtetése, illetve annak lehetősége, hogy az 
iskolabusz bérbeadásával bevételhez juthat az önkormányzat. 
A különjárati személyszállítás végzéséhez szükséges engedély kiadásának feltétele a 49/2001. 
(XII. 22.) KÖVIM rendelet szerint, hogy az autóbusz közforgalmú személyszállításra 
alkalmas legyen, továbbá, hogy a feladatot végző gazdálkodó szervezet szakmailag alkalmas 
legyen. 
Fent hivatkozott rendelet értelmében a szakmai alkalmasság feltétele abban az esetben 
tekinthető teljesítettnek, ha a gazdálkodó szervezet szakmai irányítója a tevékenység 
végzéséhez szükséges szakismeretek meglétét autóbuszos személyszállító-vállalkozói 
képesítéssel igazolja.  
Ez megvalósulhat úgy, hogy a hivatali szervezeten belül kolléga rendelkezik ezzel a 
képesítéssel, vagy az önkormányzat munkaszerződéssel foglalkoztat valakit, aki már 
rendelkezik a képesítéssel. 
Jelenleg a hivatalon belül nincs olyan kolléga, aki a szakmai feltételeknek megfelel. 
 
A képesítés megszerzéséhez vizsgát kell tenni. A képesítés és vizsga megszerzésére 
vonatkozóan árajánlatot kértünk, mely az előterjesztéshez csatolásra került. 
Eszerint a tanfolyamon való részvétel és vizsga díja: bruttó 135.000 forint. 
 
Az iskolabusz bérbeadására vonatkozó költségelemzés nem készült, tekintettel arra, hogy 
ilyen jellegű tevékenység végzésére ez idáig nem került sor. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
1. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete különjárati személyszállítás 
végzésére alkalmassá kívánja tenni az üzemeltetésében lévő JOH-118 forgalmi rendszámú 
IVECO típusú iskolabuszt. 
A feladatellátás szakmai feltételének teljesítéséhez szükséges tanfolyam és vizsga költségét, 
bruttó 135.000 forintot a 2011. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 



2. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete különjárati személyszállítás 
végzésére alkalmassá kívánja tenni az üzemeltetésében lévő JOH-118 forgalmi rendszámú 
IVECO típusú iskolabuszt. 
A feladatellátás szakmai feltételének teljesítéséhez a 49/2001. (XII. 22.) KÖVIM rendeletben 
meghatározott képesítéssel rendelkező munkavállalóval munkaszerződést köt.  
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete különjárati személyszállítást nem 
kíván végezni az üzemeltetésében lévő JOH-118 forgalmi rendszámú IVECO típusú 
iskolabusszal. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Lengyeltóti, 2011. szeptember 26. 
 
 
                    Zsombok Lajos  
                                                                                                            polgármester 
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