
Előterjesztés 
 

a Régió 2007 Kft. szerződésének módosításáról 

 
1. előterjesztés száma: 127/2022. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: I. határozati javaslat  
2. melléklet: kérelem 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
Gazdálkodási Bizottság,  

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

− Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
− Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
− Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet. 
− A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 
− A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 
− 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 

Bicske Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) személyszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződést kötött a Régió 2007. Kft. -vel (a továbbiakban: Társaság) 2012. 
december 28. napján, 10 éves időtartamra. A tíz éves időszak alatt a közszolgáltatási szerződés 
többször módosult: 2013. május 8. napján, 2017. augusztusban, 2018. március 19. napján és 
2021. december 13. napján, ezek a módosítások többnyire a támogatás összegének módosítását 
tartalmazták. 

A Társaság ügyvezetője 2022. augusztus 30-án ismételten szerződésmódosítási kérelemmel 
fordult az Önkormányzathoz, mivel az üzemanyag árának rohamos mértékű emelkedése 
folyamatosan nagy terhet ró a Társaság számára. 

Az újabb kormányzati árszabás alapján a gázolaj piaci ára júliusban 826,- Ft/l volt, ami 2022. 
július hónapban 443 000,- Ft többletköltséget jelentett a Társaságnak. 

Tekintettel arra, hogy augusztus hónapban mérsékeltebb volt a gázolaj ára ezért 383 600,- Ft 
volt a Társaság többletkiadása. A szeptemberi hónapra kiadott átlag üzemanyagár 
figyelembevételével a Társaság vesztesége meghaladja a 400 000,- Ft-ot. 



A Társaság ügyvezetője javaslatot tett a helyi autóbusz menetrendjének módosítására, ami a 
többlet kiadásokat csökkentené 31 000,- Ft-al. A helyi autóbusz menetrendjében olyan járat 
van, ami a kihasználatlansága miatt megszüntethető, a vasútállomásról 1230 -kor induló és 1307 
-kor visszaérkező járat, amelyet rendszeresen 2-3 fő vesz igénybe. 

Az ügyvezető indítványozta a helyi közlekedés támogatás összegét 2022. július 1-jétől 
400 000,- Ft-al megemelni, amennyiben a fent említett feladat elmaradás megvalósul október 
1-jéől a támogatás csökkenthető 31 000,- Ft-al. 

Az Önkormányzatnak ez a többlet kiadás, ami összesen 2022. július 1-jétől 2 400 000,- Ft-ot 
jelent. Amennyiben figyelembe vesszük a helyi autóbusz menetrendből egy járat törlését, akkor 
a többlet támogatás a Társaság részére 2 307 000,- Ft-ot jelent.  

Az Önkormányzat és a Társaság közötti szerződésben a személyszállítási közszolgáltatás 
zavartalan ellátása érdekében a szerződésben szereplő működési támogatás összege havi bruttó 
984 900,- Ft, ami azt jelenti, hogy éves szinten az Önkormányzat 11 818 800,- Ft-ot biztosít a 
helyi közlekedésre. Ha figyelembe vesszük a Társaság kérelmében szereplő többlet költséget, 
akkor a város költségvetéséből összesen 14 218 800,- Ft-al járul hozzá az autóbuszjárat 
finanszírozásához. 

A fent leírtak figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés 
megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 

 

Bicske, 2022. szeptember 6. 

         Bálint Istvánné 
                  polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a 127/2022. előterjesztéshez 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Régió 2007 Kft. szerződés módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. a Régió 2007. Kft. menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés feladatainak ellátására 

vonatkozó többletköltség finanszírozása miatti szerződés módosítására irányuló 
kérelmének az alábbi módon részben helyt ad: 
1.1. 2022.11.01. napjától 2022.12.31. napjáig tartó időszakra a helyi autóbusz közlekedés 

feladatainak ellátását a hatályos szerződésben foglalt összegen felül havi bruttó 
400.000,-forinttal támogatja, 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1.1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges 
valamennyi kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére. 

Határidő:  2022. október 20. 
Felelős:   polgármester 
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