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E l ő t e r j e s z t é s 

 
 
 
Tárgy: Beszámoló a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatási 
tevékenységről 
 
 
 
A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást, közigazgatási 
területünkön a Régió 2007 Kft. (8142 Úrhida, Dózsa György utca 48.) végzi 2012. 
október 1-től, illetve az új szerződésünk alapján 2017. október 1-től. 
  
A Közszolgáltatási szerződés 4.9. pontja szerint a Közszolgáltató a szolgáltatás 
biztosításáról, tevékenységéről, a felmerülő problémákról, tapasztalatairól és előző 
lezárt év pénzügyi eredményéről az önkormányzat képviselő-testületének évente 
beszámol. 
 
A Régió 2007 Kft. ügyvezetője elkészítette a 2020. évre vonatkozó beszámolóját, 
mely jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 
 
 
 
 

Határozati javaslat  
 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljáró 
polgármester „Beszámoló a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési 
közszolgáltatási tevékenységről” tárgyú előterjesztést megtárgyaltam és az alábbi 
döntést hoztam: 
 
A Régió 2007 Kft. (8142 Úrhida, Dózsa György utca 48.) 2020. évre vonatkozó 
Beszámolóját elfogadom. 
 
Felkérem a Közszolgáltatót, hogy tevékenységét a továbbiakban is a jelenlegi, 
megfelelő színvonalon végezze. 
 
Ezen döntéséről Régió 2007 Kft. ügyvezetőjét, mint közszolgáltatót tájékoztatom. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Sárbogárd, 2021. 04. 29. 
 
 Dr. Sükösd Tamás 
 Polgármester 
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KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 
 
 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos  

2020. január 1 – 2020. december 31 közszolgáltatási tevékenységről. 
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1. Vezetői összefoglaló, cégbemutatás  
 
  
A Régió 2007 Kft fő tevékenysége a 2020-as évben Sárbogárd, Bicske és 
Dombóvár, Kerepes városok, valamint Szentmártonkáta Nagyközség 
menetrendszerinti autóbusz-közlekedési alapellátásának biztosítása volt.   
A Régió 2007 Kft működésének jogszabályi alapját 2020 évben, az autóbusszal 
végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény 
határozza meg. 
 
Közszolgáltatási tevékenység bemutatása. 
 
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2012. évi 
XLI. törvény értelmében a város önkormányzata közszolgáltatási szerződés 
keretében bízta meg a Régió 2007 Kft-t, (mint szolgáltatót) hogy Sárbogárd Város 
közigazgatási területén helyi járatokat közlekedtessen és elvégezze a helyi 
személyszállítással összefüggő egyéb tevékenységeket. 
A szerződés tartalmazza a szerződő felek jogait, kötelezettségeit, a szolgáltatás 
feltételeit, a közszolgáltatási követelményeket. 
 
A Régió 2007 Kft, Sárbogárd városban 2020-ban a település, és külterületeinek 
teljes lefedettsége mellett folytat helyi személyszállítást. 
 
Az autóbuszvonalak a város minden jelentős részét bekapcsolják a hálózatba, 
ezáltal biztosított a hivatásforgalmi, óvodába-iskolába járási, egészségügyi 
ellátási és a szabadidőhöz kapcsolódó utazási igények kielégítése. Autóbuszaink 
a tavalyi évben és jelenleg is igen szigorú takarítási, és fertőtlenítési folyamaton 
esnek átt rendszeresen. Ennek a folyamatnak a vegyszeres tisztításon túl, része a 
rendszeres ózonos fertőtlenítés is. 
 
Adatok, Pénzügyi feltételek. 

 
Indított járatok száma 2020. évben: 811 db 
 
Férőhelykilométer-teljesítmény 2020. évben: 21. 342 e frh km 
 
Statisztikai férőhelykilométer-teljesítmény 2020. évben: 86 435 e frh km 
 
a bevételekről készített kimutatás 2020. évben  
 
Önkormányzati támogatás: 20.448 e Ft 
Jegy és bérlet bevétel: nettó 7.427 e Ft 
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Fogyasztói árkiegészítés: nettó 23.675 e Ft 
Bevétellel nem fedezett indokolt költség: 20.448 Ft 
Üzemi tevékenység ráfordítás: 48.3 e Ft 
  
Menetrend változások: 
2020. év során végrehajtott menetrendi változtatások nem érintették jelentős 
mértékben az autóbuszok hétköznapi feladatait, a szükséges autóbuszok 
darabszámát, valamint a létszámot. A végrehajtott menetrend módosítások a 
megváltozott iskolai kicsengetési rendhez megfelelően, az intézmények 
vezetőivel szoros együttműködésben, rendkívül gyors reagálással kerültek 
végrehajtásra. A pandémiás időszakban történt iskola bezárások időtartama alatt, 
a tanítási szünetre érvényes menetrend alapján közlekedtek járataink. 
 
 
Szolgáltatás részletes minőségi jellemzése: 
A járművek karbantartása a TMK előírások szerint történik, a vizsgáztatások, a 
járműfelújítások a terveknek megfelelően megtörténtek. 
Az autóbuszvezetők oktatása évente történik. Az oktatás témakörei kiterjednek a 
munka- és tűzvédelmi, a műszaki és forgalmi, a forgalombiztonsági és a 
minőségügyi ismeretekre.  
A minőségirányításon belül kiemelt fontossággal kezeljük a vevői reklamációkat. 
Valamennyi bejelentés (panaszlevél, feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó 
előírásoknak megfelelően történik. 
 
A helyi közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység során keletkezett 
balesetek: 
 2020-as évben nem történt a helyi járati szolgáltatáshoz kapcsolódóan baleset. 
 
Egyéb témák 
 
Alvállalkozók, alvállalkozásba adás 
Cégünk Sárbogárd Város helyi közlekedésébe alvállalkozót nem vont be. 
 
Minőségjavító intézkedések 
 
Innovatív fejlesztések 
A gépjárműparkunk fejlesztésére sajnos a korábbi szolgáltatóhoz képest, alacsony 
önkormányzati támogatás miatt megfelelő forrással nem rendelkezünk. 
 
Rendkívül fontosnak tartjuk az innovatív fejlesztéseken túl a humán erőforrás 
fejlesztését is, folytattuk a megkezdett autóbuszvezetői oktatások fejlesztését.  
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Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata 
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Összefoglalás 
A 2020. éves gazdálkodási adatok szerint a Régió 2007 Kft. a bevételek és a 
ráfordítások, kiadások összehangolásával, a fizetési kötelezettségek késedelem 
nélküli teljesítésével biztosította a közszolgáltatási feladatok folyamatos, 
zavartalan ellátását. 
 
A helyi közösségi közlekedésben a városi önkormányzattal (megrendelővel) 
együttműködve az eddigi gyakorlat szerint a méltányolható utazási igényeknek 
megfelelő, jó színvonalú szolgáltatást kell fenntartani, hogy az egyéni közlekedés 
részarányának növekedése ellenére vonzó, alternatív eljutási lehetőséget jelentsen 
megfizethető viteldíjért. 
 
 
Sárbogárd, 2021. április 25 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                        Lics Zoltán 
                                                                                                        ügyvezető 


