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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Komló Város Önkormányzat 2003. augusztus 21. napján határozatlan időtartamú személyszállítási 
szerződést kötött a Pannon Volán Rt.-vel (szám: Ig.135/12-2003.) a körtvélyesi óvodások Komló 
város területén történő személyszállítása céljából. A fenti szerződés több alkalommal is módosításra 
került, legutóbb 2014. január 13. napján. 
 
A Pannon Volán Rt. 2014. december 31-i hatállyal beolvadt a Dél-dunántúli Közlekedési Központ 
Zrt.-be (DDKK Zrt), ezzel jogutódlással megszűnt. A DDKK Zrt. 2019. szeptember 30. napjával 
beolvadt a Volánbusz Közlekedési Zrt-be, ennek következtében a DDKK Zrt. e napon megszűnt, 
általános és egyetemes jogutódja a Volánbusz Zrt. lett. A szolgáltatást jelenleg is a VOLÁNBUSZ 
Zrt. látja el.   
 
A VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. november 12. napján elektronikus levélben (1. sz. melléklet) küldte 
meg a szolgáltatásra vonatkozó díjváltoztatási javaslatát, melynek értelmében 2022. január 1. 
napjától a feladat ellátásának ellenszolgáltatásaként 600 Ft/km +ÁFA díj kerülne megállapításra. 
Ezt követően több vezetői egyeztetetésre került sor, továbbá más cégektől is árajánlatot kértünk, 
azonban ezen árajánlatok jóval magasabb összeget tartalmaztak, mint a VOLÁNBUSZ Zrt. által 
megadott 600 Ft/km + ÁFA összeg, ezért javaslom a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatának elfogadását.  
 
Jelenleg a körtvélyesi óvodások személyszállításának díja 371 Ft/km +ÁFA, mely éves szinten kb. 
1.200.000,- Ft kiadással jár. Az emelkedett 600 Ft/km +ÁFA összeg legfeljebb 2.000.000,- Ft 
kiadást jelent éves szinten (tehát a különbözetből adódó többletkiadás kb. 800.000, - Ft lesz). 
A 2.000.000, - Ft-os keretösszeget a 2022. évi költségvetési rendelet tervezete tartalmazza. 
A 600 Ft/km +ÁFA emelt díj a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel történt egyeztetés alapján 2022. március 1. 
napjára visszamenőlegesen kerülne felszámításra. 
 
Az óvodai járatra vonatkozó személyszállítási szerződésünk közel húsz éves, ezért javaslom, hogy 
a szerződés X. sz. módosítása helyett egy teljesen új szerződést kössünk meg a VOLÁNBUSZ Zrt.-
vel. Az új személyszállítási szerződésben a menetrend - a megállóhelyek tekintetében - is 
felülvizsgálatra kerül a jobb kihasználtság érdekében. 
 
A végleges szerződésről és a határozat végrehajtásáról a következő beszámolóban tájékoztatom a 
Tisztelt Képviselő-testületet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az illetékes 
bizottságok állásfoglalása figyelembevételével a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el. 
 
 
Határozati   javaslat: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Humán bizottság javaslatának 
figyelembevételével – megtárgyalta „Az óvodai buszjárat kapcsán új szerződéses összeg és új 
szerződéskötés a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel az óvodai buszjárat kapcsán 

megkötendő személyszállítási szerződés díja 600 Ft/km + ÁFA összegben kerüljön 
meghatározásra 2022. március 1. napjára visszamenőleges hatállyal.  
 
 



 
2. A Képviselő-testület a tárgyévi kiadás fedezetét legfeljebb br. 2.000.000,- Ft összegben a 

költségvetési rendeletbe betervezett előirányzat terhére biztosítja. 
 

3. Felhatalmazza a polgármestert az óvodai személyszállítási szerződéssel kapcsolatos 
egyeztetések lefolytatására, valamint a kapcsolódó dokumentum aláírására. 

 
Határid ő: 2022. április 1. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
4. Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet tervezet összeállítása 

során a szükséges forrást szerepeltesse. 
 

Határid ő: 2023. február 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  

 
 
 
Komló, 2022. március 4. 
 
 
 Polics József 
 polgármester 



1. sz. melléklet 
 

 

 
 


