
Előterjesztés 
 

A Régió 2007 Kft-vel kötött szerződés módosításáról 

1. előterjesztés száma: 59/2021. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Schulman Izabella 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: kérelem 
3. melléklet: hatályos szerződés 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános  
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  
 - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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

A képviselő- testület 222/2017. (VIII.10.) határozatával döntött arról, hogy a működési 
támogatás összegét bruttó 784.900,- Ft-ra emeli a szolgáltatás zavartalan működése érdekében. 
Az üzemanyag árak utóbbi időben történt jelentős emelkedését, illetve a megfelelő 
jogosultsággal rendelkező autóbuszvezető munkavállalók bérelvárásait a Társaság önerőből 
kigazdálkodni már nem tudja. A pandémia első szakaszában a kieső utasszám okozta bevétel 
kiesést még tudták kompenzálni az akkori üzemanyag árakkal, azonban mostanra már egyre 
nehezebben tudják ellátni a kötelezettségeiket.  

A Társaság vezetője kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, amelyben kéri, hogy 2021. 
december 1. napjától a helyi közlekedés támogatását bruttó 200 000,- Ft/hó összeggel emelje 
meg az önkormányzat. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a 
személyszállítási közszolgáltatás zavartalan működése érdekében a határozati javaslat 
elfogadására. 

Bicske, 2021. november 25. 

Tisztelettel: 

Bálint Istvánné 
polgármester 



 
1. melléklet a 59/2021. előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Régió 2007 Kft-vel kötött szerződés módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a személyszállítási közszolgáltatás zavartalan ellátása érdekében a Régió 2007 Kft-vel 
kötött szerződésben szereplő működési támogatás összegét havi bruttó 784 900,- Ft-ról 
havi bruttó 984 900,- Ft-ra emeli 2021. december 1. napjától, 

2. az 1. pontban szereplő összeget a 2021. évi költségvetés dologi kiadások terhére 
biztosítja, 

3. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges 
valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 

Határidő:  2021. december 15. 
Felelős:   polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Régió 2007 Kft. 

8142.Úrhida, Dózsa György u.48. 
Adószám: 13807120-2-07 

Tel: 06-20-6613958   
Bicske Város Önkormányzati Hivatala 
Bálint Istvánné részére 
2060 Bicske, Hősök tere 4. 
 
Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Az alábbi ügyben kérném a szíves segítségüket: 
Társaságunk a Település helyi menetrendszerinti autóbuszos szolgáltatójaként, 
az üzemanyagok utóbbi időben történt jelentős áremelkedések, illetve az 
autóbuszvezetői jogosultsággal, és megfelelő viselkedési képességgel is 
rendelkező munkavállalók bér elvárásai kapcsán eljutott egy olyan gazdasági 
sarokpontra, amit már Társaságunk Önerőből kigazdálkodni nem képes. 
Gazdasági problémáink a pandémia első szakaszában kezdődtek a szokásostól 
jelentősen elmaradó utasszám miatt. A kieső bevételt akkor némileg 
kompenzálta az alacsony üzemanyagár.  
Jelen gazdasági helyzetünkben, más megoldás híján, a szolgáltatás 
megrendelőjéhez kell fordulnunk segítségért. Igyekeztünk ezt a Város egyéb 
gazdasági problémáinak ismeretében ezt a legszerényebb mértékben megtenni. 
Kérelmünk már a pillanatnyilag rögzített 485 ft/literes hatósági ár ismeretében 
fogalmazódott meg. 
A jelenlegi szolgáltatási díj 2017 szeptemberében került megállapításra. Ekkor a 
gázolaj ára 343 ft volt literenként, amit már jelentősen meghalad a jelenlegi 
árszínvonal. 
A fent leírtak alapján kérem, hogy a helyi közlekedés támogatását 200 000 Ft/hó 
összeggel, 2021 december 1-től megemelni szíveskedjenek.  
Sajnálatos módon tartalékainkat már feléltük, így más módon nem tudjuk 
kigazdálkodni az üzembiztos és udvarias, utasközpontú helyi menetrendszerinti 
személyszállításhoz szükséges anyagi fedezetet. 
Előre is köszönjük szíves segítségüket. 
 
 
Bicske, 2021. november 24. 

Tisztelettel:  
                       

Lics Zoltán  
ügyvezető 
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