
Előterjesztés 
A Régió 2007 Kft. szerződésének módosításáról 

1. előterjesztés száma: 235/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

 1. melléklet – határozati javaslat 

 2. melléklet – levél  

 3. melléklet – szerződés 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: Nyílt ülés  
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  
  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Bicske Város Önkormányzata személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést kötött 
a Régió 2007. Kft. -vel 2012. december 28-án, 10 éves időtartamra. 

Az Önkormányzat lakossági kérést figyelembe véve, valamint a Szolgáltatóval történt 
egyeztetést követően a 119/2013. (IV.25.) számú határozatában döntött arról, hogy a helyi 
autóbusz hatályos menetrendjét kibővíti egy járattal. 

A fenti kibővített menetrend szerinti szolgáltatás ellátásáért Bicske Város Önkormányzata havi 
bruttó 584 900 Ft működési támogatást biztosít a Szolgáltató részére a módosított menetrend 
hatályba lépése napjától. 

Önkormányzatunk az elmúlt időszakban több alkalommal is jelezte a Szolgáltató felé, hogy az 
Ikarusz 223 típusú autóbusz nem megfelelően tágas egyes napszakokban. Ennek következtében 
a nevezett autóbuszt pillanatnyilag kivonták a közlekedésből, jelenleg egy Man A 21 NL263-
as bérelt járművel látják el a szolgáltatást. Ez az autóbusz impozáns megjelenésű, alacsony 
padlós és klimatizálási lehetőséggel is rendelkezik, a forgalmi engedélybe bejegyzett 
befogadóképessége 35 ülő és 40 állóhely, sokkal korszerűbb, mint a másik jármű, viszont az 
autóbusz fogyasztása több, 42-43 liter/100 km. 

A kényelmi és az esztétikai szempontokon túl ezen autóbusz használata megoldást jelentene a 
reggeli iskolai járat zsúfoltságára. Lehetőség nyílna az autóbusz külső és belső felületén 
matrica, illetve szórólap formában települési rendezvények hirdetésére. 

Ezzel egyidejűleg a Szolgáltatónak többletköltsége keletkezik a Man A 21 NL263 autóbusszal 
történő feladat ellátása következtében, az autóbusz bérleti díja havi 203 000 Ft-al, az 
üzemanyag fogyasztás havi 150 000 Ft-al növeli meg a költségeket. Az autóbusz eseti javítása, 



karbantartása is nagyobb terhet ró a Szolgáltató részére. Ahhoz, hogy a fent nevezett 
autóbusszal a Szolgáltató el tudja látni a feladatát 200 000 Ft többlet támogatásra lenne 
szüksége, az ezen felüli költségeket a Társaság igyekszik kigazdálkodni. 

Amennyiben Önkormányzatunk a korszerűbb autóbusz nyújtotta lehetőséggel nem tud, vagy 
nem kíván élni a Szolgáltató a településen visszaállítja a közszolgáltatásba a korábbi, vagy azzal 
megegyező kategóriájú járművet. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 

  



1. melléklet a 235/2017 számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Régió 2007 Kft. szerződés módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a személyszállítási közszolgáltatás korszerűbb autóbusszal történő ellátása érdekében a 
Régió 2007 Kft-vel kötött szerződést módosítja a következőkkel: a személyszállítás 
Man A 21 NL263 típusú járművel történjen, a működési támogatás összege havi bruttó 
584 900 Ft-ról havi bruttó 784 900 Ft-ra változik 2017. szeptember 1. napjától, 

2. az 1. pontban szereplő összeget a dologi kiadások terhére biztosítja, 
3. felhatalmazza a polgármestert a fentiek alapján, a Bicske Város Önkormányzata és a 

Régió 2007 Kft. közötti szerződés módosítására. 
 

Határidő:  2017.08.31. 
Felelős:   Polgármester 
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