
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. december 13-ai soron kívüli ülésére  

 

Tárgy:  Dunaföldvár közigazgatási területén 

szerződéses autóbusz-közlekedés 2023.  
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki 

irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  

Ügyiratszám:      DFV/2629-5/2022 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 135/2021 (XII.14.) és 157/2022 

(VII.15.) KT határozataival döntött a 2022. évben alkalmazandó szolgáltatási díjakról a 

szerződéses autóbusz járat tekintetében az alábbiak szerint: 

 

a) 66.420,- Ft  /tanítási nap 

b) 31.350,- Ft / iskolaszüneti munkanapok 

 

A tárgybani feladatot jelenleg is ellátó vállalkozó, Juhász István EV. kérelmet, illetve javaslatot 

nyújtott be a Képviselő-testület felé a fuvardíjak 2023. január 1–jétől alkalmazandó díjszabásra.  

 

Nem kíván módosítani a jelenleg alkalmazott díjtételeken, de azt szeretné, hogy a 2023 

évközben esetelegesen felmerülő költségnövelő – előre nem látható – változások esetén újra 

tárgyalhatók lehessenek a viteldíjak. 

 

A 2023. évre jelentkező költség az alábbiak szerint kalkulálható: 

 

Tanítási nap 180 x bruttó 66.420,- Ft = bruttó 11.955.600,- Ft 

 

Iskola szüneti munkanapok 72 x bruttó 31.350,- Ft = bruttó 2.257.200,- Ft. 

 

Összesen felmerülő költség bruttó 14.212.800,- Ft/év (2022. évben tervezett összesen 

bruttó kb. 14.893.290,- Ft/év) 

 

A jelenleg érvényben lévő menetrend és megállóhelyek nem változnak, a jelenleg érvényben 

lévő járatszámok megtartását javasolom tekintve főként az iskolai járatok maximális 

kihasználtságát. 

 

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

fogadja el. 

 

Dunaföldvár, 2022. november 28. 
 

          Horváth Zsolt sk.  

polgármester 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. a helyi szerződéses buszjárat ügyében elfogadja Juhász István egyéni vállalkozó (7020 

Dunaföldvár, Katona J. u.13.) 2023. január 1-től életbe lépő beadott javaslatát az 

alábbiak szerint:  

a. 2023. január 1-jétől a szolgáltatási díjak nem változnak a 157/2022. (VII.15.) KT 

határozatban meghatározottakhoz képest az alábbiak szerint: 

b. bruttó 66 420 Ft / tanítási nap  

c. b) bruttó 31 350 Ft / iskolaszüneti munkanap 

2. a 2023 évközben esetelegesen felmerülő költségnövelő – előre nem látható – 

változások esetén a Képviselő- testület a Vállalkozó javaslatára újra tárgyalhatja a 

szolgáltatási díjakat.  

3. a 2023. évi költségvetésben biztosítja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 

pénzügyi fedezetet, bruttó 14.212.800,- Ft-ot. 

4. felhatalmazza a Képviselő- testület a polgármestert, a 2013. március 26–án kötött, 424-

4/2013 iktatószámú szolgáltatási szerződés módosításának aláírására valamint a 

szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  azonnal 

Erről értesül: 

1. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

2. Pénzügyi – és Adó Iroda 

3. Kérelmező 

 


