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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 feladatellátás érdekében 

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

 

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

Képviselő-testület felé a fuvardíjak 2022. január 1. naptól történő módosítása tárgyában, mivel 

jelentősen megemelkedtek a fizetendő díjak. 

 

A 2022. évre jelentkező költség az alábbiak szerint kalkulálható: 

 

Tanítási nap 186 x 65.110,- Ft (2020. évi díj: 59.950,- Ft volt, 2021-ben díj emelés nem történt) 

= bruttó 12.110.460,- Ft, (2021. évben 187 nap, bruttó: 11.210.650,- Ft volt) 

 

Iskola szüneti munkanapok 68 x bruttó 33.600,- Ft (2021. évi díj: bruttó 29.600,- Ft volt) = 

bruttó 2.284.800,- Ft, (2021. évben 69 nap bruttó: 2.042.400,- Ft volt) 

 

Összesen: bruttó 14.395.260,- Ft/év (2021-ben bruttó 13.253.050,- Ft/év) 

 

A fenti számítás szerint 2022. évben bruttó 1.142.210,- Ft-tal emelkedne a szerződéses járat 

működtetése.  

 

Juhász István kisadózóként adta be az ajánlatát. 

 

2021. január 1-jével módosították a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 

adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 8.§-át. 

 

Új rendelkezésként tartalmazza a Katv. 8.§ (6a) bekezdése, hogy ha az Art. szerinti kifizető 

olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e 

juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót állapít 



meg, vall be és fizet meg. A bevallásban a kifizető feltünteti a kisadózó vállalkozás adószámát, 

nevét és címét. 

 

A Katv.8.§ (6c) bekezdés d) pontja a költségvetési szervek vonatkozásában a fenti rendelkezés 

alkalmazása alól mentesítési szabályt tartalmaz az alábbiak szerint: 

Ha az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől 

összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó 

összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót fizet. Az adó alapjának meghatározása során 

nem kell számításba venni azt az összeget, amelyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény szerint költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak. 

 

A kisadózónak juttatandó bevétel meghaladja a 3 millió forintot, a meghaladó összeg után az 

Önkormányzatnak 40 %-os adót kellene fizetnie.  

 

Az Önkormányzat nem minősül költségvetési szervnek, ezért érinti az adó. Állásfoglalást 

kértünk a NAV-tól az ügy tisztázása érdekében. Reményeink szerint a Képviselő- testületi 

ülésig megkapjuk a választ. 

 

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, 2021. december 3.        

   

         Horváth Zsolt sk.  

            polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. a helyi szerződéses buszjárat ügyében 2022. év vonatkozásában bruttó 3 000 000.- Ft-

ig 2022. február 28. napjáig kívánja igénybe venni a szolgáltatást. 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont figyelembe a 2013. március 26. napján kötött, 

424-4/2013 iktatószámú szolgáltatási szerződés módosításának aláírására. 

3. A Nemzeti Adó –és Vámhivatal állásfoglalása ismeretében az ügy 2022. januári testületi 

ülésén ismételten megtárgyalja. 

 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  azonnal 

Erről értesül: 

1. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

3. Kérelmező 

 




