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A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tulajdonát
képezi 1 db TEMSA OPALIN típusú közösségi busz.
1. Jellemzı adatai:
-

Forgalmi rendszáma: LJH-011
Szállítható személyek: 37 fı (35 utasülés + 1 utaskísérı + 1 vezetı; kerekesszék
szállítása esetén az ülıhelyek száma 37 utasülés + 1 vezetı + 1 kísérı + 1 kerekesszék)
Alvázszám: NLTHNJ4CL01000031
Motorszám: 06919685081973
Hengerőrtartalom: 4580 cm3
Szín: fehér
Beszerzés ideje: 2008. szeptember 26.
Üzemanyagnorma: alapnorma: 23,6 liter/100km (60/1992. (IV.1.) Kormányrendelet 1/A
melléklete alapján)
Jármőtörzskönyv száma: 522901I

2. A közösségi busz üzemeltetése, üzembentartója:
Üzembentartó: Berente Község Önkormányzata
Üzemeltetı:
Berente Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
3704 Berente, Esze Tamás út 18. tel./fax: 48/411-435
Raiffeisen Bank Rt. 12046102-00309770-00100007
3. A közösségi busz irányítása, vezetése:
A közösségi busz irányítója: Berente Község polgármestere
A közösségi busz vezetıje: Simon Ferenc
Jogosítvány követelmény:

„D” kategória
(1. sz. melléklet)

4. A közösségi busz feladatai:
Személyszállítási feladatok ellátása: saját számlás utasszállítás a 49/2001 (XII.22.) KöViM
rendeletnek megfelelıen
Alapvetıen személyszállítás:
- elsısorban iskolabuszként, Berente-Alacska viszonylatban illetve iskolai rendezvényekre
(alapfeladat)
- rendezvényhelyszínekre
- sporteseményekre, versenyekre
- szabadidıs rendezvényekre
- tanulmányi kirándulásra
- gyermekek és pedagógusok közös programjainak megvalósítására
- közoktatási és szakszolgálati feladatokra
- területfejlesztéssel kapcsolatos helyszíni bejárásokra
- egyéb, itt nem meghatározott, de felmerülı rendezvények helyszínére
1. kedvezményezettek (kistérségi közoktatási, szociális és közmővelıdési társulások)
2. a társulásban résztvevı települési önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési
szervek
3. egyéb intézmények számára.
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Mőködési körülmények:
Igénylések
A közösségi busz alapfeladaton kívüli és szolgalmi-tanítási idıszakon túli idıben történı
használatára vonatkozó igénylések az erre a célra rendszeresített dokumentumnak
(formanyomtatvány, 2. sz. melléklet) az üzemeltetıhöz való eljuttatásával eszközölhetık. Az
igénylési dokumentumot legkésıbb a tervezett igénylés napjánál 10 munkanappal korábban kell
eljuttatni az üzemeltetı (Polgármesteri Hivatal 3704 Berente, Esze Tamás út 18. fax.: 48/411435, e-mail: ph@berente.hu ) címére faxon, e-mailben vagy levélben. Az igénylés
visszamondását szintén, legkésıbb 10 munkanappal kell, az igényléssel azonos módon
bejelenteni.
10 munkanapnál késıbbi visszamondás esetén az igénylı köteles az eredetileg igényelt utazás
költségének 25%-át az Üzembentartónak megtéríteni!
A társulás tulajdonában lévı gépjármő üzemeltetése, valamint az üzemben tartással kapcsolatos
jogszabályok betartása és betarttatása Berente Község Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatalának a feladata.
A bejegyzett adatok koordinálása után, döntésjogosult az üzembentartó önkormányzat
polgármestere, akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy, beleértve az autóbusz külföldi
útra történı igénybevételét is.
Berente Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala – a gépjármő meghibásodása esetén –
jogosult a korábban megigényelt út visszamondására, idıkorlát nélkül. Ez esetben az igénylı
semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet sem a Hivatal, sem a Társulás felé. A Hivatalnak a
meghibásodás tudomására jutásakor azonnal értesítenie kell az érintett igénybevevıt.
Az igénylı az üzemeltetési hozzájárulást az üzembentartó, Berente Község önkormányzat
számlájára fizeti be, a megtett út arányában:
1. Kedvezményezettek (kistérségi közoktatási, szociális és közmővelıdési intézményi
társulások) számára kilométerenként 220 Ft,
2. A társulásban résztvevı települési önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési
szervek számára kilométerenként 250 Ft,
3. Egyéb intézmények számára kilométerenként 310 Ft.
4. Berentei intézmények, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházak és a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat a közösségi buszt térítésmentesen veheti igénybe, az Önkormányzat
által meghatározott távolságon belüli utazásokhoz.
Az 1.-3. kategória esetén a megtett kilométer Berente telephelytıl való kiállástól, Berente
telephelyre történı visszaérkezésig értendı.
Mindhárom kategória részérıl történı igénybevételhez azonos típusú igénylı dokumentum
használandó.
Hétvégén (szombat és vasárnap) és ünnepnapokon az alábbi, emelt díjak bevezetésére kerül sor:
1. Kedvezményezettek (kistérségi közoktatási, szociális és közmővelıdési intézményi
társulások) számára kilométerenként 240 Ft,
2. A társulásban résztvevı települési önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési
szervek számára kilométerenként 270 Ft,
3. Egyéb intézmények számára kilométerenként 330 Ft.
Az 1.-3. kategória esetén a megtett kilométer Berente telephelytıl való kiállástól, Berente
telephelyre történı visszaérkezésig értendı.
Az 1. kategória esetében 40 km-nél rövidebb távra történı igény esetén, 4 órás igénybe vételnél
11000 Ft, 8 órásnál 14000 Ft az autóbusz költsége.
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A 2. kategória esetében 40 km-nél rövidebb távra történı igény esetén, 4 órás igénybevételnél
12000 Ft, 8 órásnál 15800 Ft az autóbusz költsége.
A 3. kategóriába tartozó intézmények esetén a költség 13000 Ft. illetve 17600 Ft.
Mindhárom kategória részérıl történı igénybevételhez azonos típusú igénylı dokumentum
használandó.
Költségtérítés
Az 1.-3. kategóriába tartozó közösségi busz igénylık illetve fenntartóik az igénybevett távolság
és fenti díjtétel alapján számított önköltséget mőködési célú pénzeszköz átadásként utalják az
üzemeltetı Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12046102-00309770-00100007 számú számlájára.

5. Üzemeltetési szabályok:
A közösségi busz általános és napi mőszaki alkalmasságáért a közösségi busz irányítója és
vezetıje a felelıs.
A napi mőszaki alkalmasságot a gépjármővezetı köteles ellenırizni, s a tapasztalt
hiányosságokat jelenteni, vagy az igénylésre szolgáló dokumentumra feljegyezni,
forgalombiztonsági szempontból alkalmatlan jármővel a forgalomban részt venni tilos.
Menetlevél
A gépjármő csak menetlevéllel közlekedhet!
A menetlevelek sorszámozottak és nyomdai úton összefőzöttek.
A menetlevéltömb egypéldányos, a példány a Berente Község Polgármesteri Hivatalánál marad.
A menetlevelet naponta kell kiállítani, melyen a gépjármő vezetıje feljegyzi a megtett utat, az
indulás és érkezés idıpontját. A menetlevélen feljegyzett adatokat a gépjármővezetı aláírásával
igazolja.
A menetlevélen javítást csak áthúzással, valamint a javítást végzı aláírásával lehet végrehajtani.
Az autóbusz vezetıje – az út végén – az autóbuszon utazó felelıs személlyel köteles
teljesítését igazoltatni! Az igazolást a menetlevél jobbszélsı oszlopába kell bevezetni, azt a
felelıs személynek alá kell írnia!
A gépjármő vezetıje köteles a menetlevelet az aktuális igénybevétel napjától számított 3
munkanapon belül személyesen az üzemeltetı által kijelölt személynek leadni!
A menetleveleket szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni.
Menetlevél kiállítása
A menetlevél rovatait értelemszerően és pontosan kell minden útra kitölteni. (3. sz. melléklet)
Tartalmaznia kell az indulás, érkezés
- helyszínét
- idejét
- a kilométeróra állását.
A külföldi menetlevélre fel kell tüntetni:
- az indulás és az érkezés, országát
- az utazás kezdetét
- a napi útszakaszokat és ezek hosszát
- a vezetı nevét
Az úti célt, az indulás idejét és a kilométeróra állását indulás elıtt kell bejegyezni.

4

Üzemanyag ellátás és elszámolás
A közösségi busz megfelelı üzemanyaggal és kenıanyaggal való feltöltésérıl a busz vezetıje
gondoskodik.
A vezetık a számlákkal havonta egy alkalommal kötelesek elszámolni. Az elszámoláshoz a 4.
sz. melléklet szerinti nyomtatványt használják.
A jármő üzemképes, illetve biztonságos mőködéséhez szükséges egyéb anyagokat (nem azonnal
elhárítandó hiba esetén) a vezetık csak az üzembentartó, illetve a busz irányítójának engedélye
alapján szerezhetnek be. Szintén az üzembentartó, illetve a busz irányítója engedélyezi az igény
szerinti tisztítószerek, hulladékgyőjtı zacskók beszerzését is.
A gépjármő üzemanyag fogyasztási normájának, valamint az üzemanyag felhasználás
ellenértékének (továbbiakban: üzemanyagköltség) meghatározása a következık szerint történik:
Az autóbusz üzemanyag fogyasztási normáját a – módosított – 60/1992 (IV.1.)
Kormányrendeletben foglalt elıírások alapján kell elszámolni.
A autóbusz vezetıje köteles az autóbuszt az adott hónap legutolsó teljesítése után tele tankolni.

Az üzemeltetési hozzájárulás befizetésének folyamata, a befizetés dokumentálása
a) A menetlevél alapján, az üzemeltetési hozzájárulás megtérítésével kapcsolatos levél kiállításra
kerül.
b) A levélben (1. sz. melléklet) megjelölt 30 napos fizetési határidı elmaradása esetén újabb
levél kiállítására kerül sor.

Telephely
A közösségi buszt a napi feladatok elvégzése után biztonságos helyen kell tárolni. A tárolás
helyérıl az üzembentartó illetve az üzemeltetı köteles gondoskodni.
A tárolás helye: 3704 Berente, Petıfi Sándor út 70.

6. A gépjármővezetı feladata
Köteles napi munkavégzésre alkalmas állapotban jelentkezni munkára.
Köteles indulás elıtt a busz mőszaki állapotát megvizsgálni.
Köteles a közlekedés szabályaiban történı változásokat folyamatosan figyelni, azokat
alkalmazni.
Köteles közlekedési szabálysértés vagy károsodás esetén azonnal jelentést tenni a munkáltató
felé. A gépjármő üzemeltetése, használata során bekövetkezett, anyagi kárt okozó eseményekrıl
jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyv elkészítéséért a gépjármővezetı a felelıs. A
jegyzıkönyvben foglaltak alapján az üzembentartó dönt a kártérítés mértékérıl.
Köteles az üzemanyagkártyát szabályosan használni és megırzésérıl gondoskodni.
Indulás elıtt a gépjármő biztonsági berendezésének mőszaki állapotáról és mőködésérıl a
gépjármő vezetıjének minden esetben meg kell gyızıdnie. Ellenıriznie kell továbbá az
okmányok, valamint a gépjármő tartozékainak meglétét és a KRESZ elıírásainak való
megfelelését.
A gépjármővezetı csak tiszta autóbusszal állhat munkába!
Munkaideje egyénileg szabályozott, beosztását az üzemeltetı határozza meg.
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7. A közvetlen irányítást végzı, üzemeltetı feladatai
- leadott menetleveleket és a kilométeróra állását ellenırzi,
- a napi útvonalat – az igénylési dokumentum alapján – meghatározza,
- a gépjármővezetı munkaidejét figyelemmel kíséri, a Munka törvénykönyvben elıírt
jogszabályokat betarttatja,
- a közösségi busz üzemanyag-felhasználását összeveti a vásárolt üzemanyaggal és a hivatalos
normával,
- a gépjármő védelmi távfelügyeleti szolgáltatás segítségével az üzemeltetı kijelölt dolgozója
szúrópróbaszerően, havi rendszerességgel (2-3 napi menetlevél/hó) ellenırzi a menetleveleket és
az üzemanyag elszámolást,
- a gépjármővezetı(k) Berente Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
alkalmazásában állnak.

8. A Szabályzat által nem rendezett kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok
elıírásait kell alkalmazni.
Hatálybalépési záradék: Ezen Üzemeltetési Szabályzat 2011. március 1.-jén lép hatályba.
Kazincbarcika, 2011. december 1.
___________________
Szitka Péter
elnök

Megismerési Nyilatkozat:
Tudomásul veszem, hogy az Üzemeltetési Szabályzatban foglaltakat a munkavégzés során
köteles vagyok betartani!

________________
Székelyné Varga Mária
irodavezetı

_____________
Juhász József
üzembentartó, irányító

_____________
Fortuna János
üzemeltetı

Kazincbarcika, 2011. december 1.

Megismerési nyilatkozat:
Az üzemeltetési Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban
foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

Kazincbarcika, 2011. december 1.
___________
buszvezetı
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1. sz. melléklet
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2. sz. melléklet
Közösségi autóbusz igénylı dokumentum
Kérem részemre, illetve a lent megnevezett feladat végrehajtására a közösségi autóbusz
biztosítását.
1.) Név: _________________________________________________________________
Intézmény: _______________________________________________________________
Intézmény címe: __________________________________________________________
2.) A gépjármő jelentkezésének helye: ________________________________________
ideje: ________év_______hó____________nap
óra: ________óra_______perc
3.) Visszaérkezés

helye: ____________________________________
ideje: ________év_______hó____________nap
________óra_______perc

4.) Tervezett útvonal: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5.) Az autóbusszal utazó felelıs személy(ek) neve: _________________________________
__________________________________________________________________________
6.) Az autóbusszal utazó személyek (csoport stb.) megnevezése, utasok száma:
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7.) Az autóbusz igénybevételének indoklása: _____________________________________
__________________________________________________________________________
8.) Az autóbusz megrendelés visszamondását legkésıbb az indulást megelızı 10 nappal írásban
jelezze az üzemeltetı (Berente Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 3704 Berente
Esze Tamás út 18. tel./fax: 48/411-435, ph@berente.hu ) felé!
………………., 20__. _______hó ____nap.
_________________
igénylı
A közösségi autóbusz használatát engedélyezem, …….Ft/km üzemeltetési hozzájárulás utólagos
megfizetési kötelezettsége mellett.
_________________
Kazincbarcika, 20__. _______hó ____nap.
engedélyezı
Megjegyzés:
A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Berente
Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, valamint a gépjármővezetı a buszon szállított
illetve otthagyott értéktárgyakért nem vállal felelısséget.
Az autóbuszban az utasok által okozott kár teljes összegét az igénylı köteles megtéríteni.
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3. sz. melléklet

4. sz. melléklet
ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁS
Idıszak: 200___ év _________ hó
Sorszám

Számla
száma

Számla
dátuma

Téma

Vásárolt
mennyiség
[liter]

Ár
[Ft]

Dátum: …………………….

___________________
ellenırizte
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___________________
elszámolta

5. sz. melléklet
A Temsa Opalin típusú
közösségi busz
igénybevételének díjtételei

Kilométer elszámolás alapján:
Kategória
1.Kedvezményezettek (kistérségi közoktatási, szociális
és közmővelıdési intézményi társulások)
2. A társulásban résztvevı települési önkormányzatok
és az általuk alapított költségvetési szervek
3. Egyéb intézmény számára
Berentei intézmény, civil szervezet, alapítvány,
egyházak és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat stb.
számára

Belföldre
220 Ft/km

Külföldre
220 Ft/km

250 Ft/km

250 Ft/km

310 Ft/km
Ingyenes ill. a
Képviselı Testület
által meghatározott
összeg

310. Ft/km
Ingyenes ill. a
Képviselı Testület
által meghatározott
összeg

Hétvégén és ünnepnapokon:
Kategória
Kedvezményezettek (kistérségi közoktatási, szociális és
közmővelıdési intézményi társulások)
A társulásban résztvevı települési önkormányzatok és
az általuk alapított költségvetési szervek
Egyéb intézmény számára
Berentei intézmény, civil szervezet, alapítvány,
egyházak és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat stb.
számára

Belföldre
240 Ft/km

Külföldre
240 Ft/km

270 Ft/km

270 Ft/km

330 Ft/km
Ingyenes ill. a
Képviselı
Testület által
meghatározott
összeg

330 Ft/km
Ingyenes ill. a
Képviselı
Testület által
meghatározott
összeg

A fenti díjtételek nem tartalmazzák az autópályadíjat valamint az ÁFA-t, és nem
tartalmazzák az egyéb költségeket (külföldi autópályadíj, parkolás, komp átkelés, utánfutó
bérlés, utasbiztosítás, stb.)!

1. intézmények:

-

Kistérségi Társulási Iroda
Általános Iskolák (Kurityán, Sajókaza kivételével)
Szociális Szolgáltató Központ
Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ

2. intézmények:

-

Kazincbarcikai Középiskolák
Kurityán Általános Iskola
Sajókaza Általános Iskola
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Az 1.-3. kategória esetén a megtett kilométer Berente telephelytıl való kiállástól, Berente
telephelyre történı visszaérkezésig értendı.
A közösségi busz igénylık illetve fenntartóik az igénybevett távolság díjtétel alapján
számított önköltséget mőködési célú pénzeszköz átadásként utalják az üzemeltetı számlájára.

Kazincbarcika, 2011. december 01.
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6. sz. melléklet

Üi: ………..
Tel: : ………..
Iktatószám: ____/20__

Tárgy: közösségi busz üzemeltetési
hozzájárulásának megtérítése
Melléklet: _ db menetlevél másolat
Száma: ________

Tisztelt _________________________!

A közösségi busz igénybe vétele 20__. ______ hó __-én megtörtént!

A mellékelt menetlevél alapján kérem a ___ Ft/km * ___ km = _______ Ft, azaz
_________________________________________ Forint üzemeltetési hozzájárulást Berente
Község Önkormányzata, Raiffeisen Banknál vezetett, 12046102-00309770-00100007 számú
számlájára, vagy az Önkormányzat házipénztárába, jelen levél kézhezvételétıl számítva 30
napon belül átutalni szíveskedjenek!

Kazincbarcika, 20___. ______ _____.

Tisztelettel:
_____________________
koordinátor
Megjegyzés: a hozzájárulás megállapítása az Üzemeltetési Szabályzat alapján készült.
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