
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. december 15-ei ülésére  

 

Tárgy:  Dunaföldvár közigazgatási területén 

szerződéses autóbusz-közlekedés 2021. 

évi díjának módosítása iránti kérelem 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki 

irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi: a katasztrófavédelemről és a hozzá  

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

 szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján mellőzve 

Ügyiratszám:      DFV/3643-2/2020 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2013.(III.05.) KT. 

határozattal szerződéses  járatot  indított  2013.  április  1-től  határozatlan  időre. A 

feladatellátása érdekében szerződést kötött Juhász István (Dunaföldvár, Katona J. u. 13.) egyéni 

vállalkozóval. 

 

A 162/2013. (VI.25.) KT határozat alapján a szerződéses járatokra menetdíj nélkül bármely 

állampolgár felszállhat. 

 

A tárgybani feladatot jelenleg is ellátó vállalkozó, Juhász István kérelmet nyújtott be a Tisztelt 

Képviselő-testület felé a fuvardíjak 2021. január 1–vel történő módosítása tárgyában, mivel 

jelentősen megemelkedtek a fizetendő díjak. 

 

A 2021. évre jelentkező költség az alábbiak szerint kalkulálható: 

 

Tanítási nap 187 x 59.950,- Ft (2020. évi díj: 59.950,- Ft volt, díj emelés nem történik) = bruttó 

11.210.650,- Ft, (2020. évben 186 nap, bruttó: 11.150.765,- Ft volt) 

 

Iskola szüneti munkanapok 69 x bruttó 29.600,- Ft (2020. évi díj: bruttó 28.791,- Ft volt) = 

bruttó 2.042.400,- Ft, (2020. évben 65 nap bruttó: 1.871.409,- Ft volt) 

 

Összesen: bruttó 13.253.050,- Ft/év 

 

A fenti számítás szerint 2021. évben bruttó 230.876,- Ft-tal emelkedne a szerződéses járat 

működtetése.  

 

A Covid-19 vírus veszélyhelyzet miatt a DFV/993-35/2020. ügyiratszámú tájékoztatásban 

foglaltak alapján 2020-ban kevesebb volt a járatszám, feltételezhető, hogy 2021-ben is 

kevesebb lesz a járatszám és e miatt a fizetendő díj is csökken. 

A jelenleg érvényben lévő menetrend és megállóhelyek nem változnak, a számlázási rend havi 

elszámolásra változik. 

 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 

javaslatot fogadja el. 

 

Dunaföldvár, 2020. december 03.        

    

        Horváth Zsolt sk.  

             polgármester 

 

 
 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján úgy döntött, hogy 

 

1. a helyi szerződéses buszjárat ügyében 2021. évre vonatkozóan elfogadja Juhász István 

egyéni vállalkozó (7020, Dunaföldvár, Katona J. u.13.) 2021. évre beadott árajánlatát, 

melynek összege összesen: bruttó 13.253.050,- Ft/év. 

 

2. a számlázási rend havi elszámolással történjen. 

 

3. polgármester jogosult a 1-2. pontban foglaltak figyelembe vételével Juhász István 

egyéni vállalkozóval 2013. március 26. napján kötött 424-4/2013 iktatószámú 

szolgáltatási szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő:  2020. december 31. szerződéskötésre 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 


