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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással
összefüggő előterjesztés
A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.
A 2020. április 23-án kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés
meghozatalát:
A döntés tárgya:
Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás és a
közszolgáltatási szerződés teljesítéséről
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző
A döntés tervezett időpontja:
2020. április 30.
A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló
17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A döntéselőkészítés nyilvánossága:
Nyilvános

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt:
A Régió 2007 Kft.-vel 2019. május 1-én kötött, 2024. április 30-ig hatályos
közszolgáltatási szerződés 31. pontja értelmében az Önkormányzat legalább évenként
köteles értékelni az autóbusszal végzett helyi személyszállítást és a közszolgáltatási
szerződés teljesítését.
A Régió 2007 Kft. a mellékletben szereplő beszámolót küldte meg részünkre a helyi
menetrend szerinti személyszállításra megkötött közszolgáltatási szerződés 2019. évi
teljesítéséről.
Határozati javaslat
a helyi menetrend szerinti személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés 2019.
évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során elfogadja a
helyi menetrend szerinti személyszállítást végző Régió 2007 Kft. 2019. évi
beszámolóját a személyszállítás költségének, bevételének és a szolgáltatás minőségi
mutatóinak alakulásáról tudomásul veszi.
Dombóvár Város Polgármestere továbbra is felhívja a közszolgáltatással megbízott
Régió 2007 Kft. figyelmét, hogy a helyi tömegközlekedés színvonalának javítása
érdekében a jövőben is fordítson gondot a járatok indulási idejének pontos betartására,
az utastájékoztatás minőségének javítására, valamint az utasokkal történő
kommunikáció színvonalának növelésére.
Határidő: 2020. május 5. – a szolgáltató tájékoztatására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Pintér Szilárd
polgármester

BESZÁMOLÓ

az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással
kapcsolatos 2019. január 1. – 2019. december 31. közötti
közszolgáltatási tevékenységről

Dombóvár
2020

1. Vezetői összefoglaló és cégbemutatás
A Régió 2007 Kft fő tevékenysége a 2019-os évben Sárbogárd, Bicske és Dombóvár,
Kerepes városok, valamint Szentmártonkáta Nagyközség menetrendszerinti autóbuszközlekedési alapellátásának biztosítása volt.
A társaság emellett a piaci szférában is nyújtott személyszállítási szolgáltatást. A
Régió 2007 Kft működésének jogszabályi alapját 2019. évben is az autóbusszal
végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza
meg.
2. Közszolgáltatási tevékenység bemutatása
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI.
törvény alapján, Dombóvár Város Önkormányzata közszolgáltatási szerződés
keretében, 2013. január 7-től 2014 március 31-ig közvetlen megbízással, 2014. április
1.-től, majd 2019 május 1-től pályázati eljárás győzteseként bízta meg a Régió 2007
Kft-t, (mint Szolgáltatót) hogy Dombóvár 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. Dombóvár városban 2019-ben a település és külterületeinek teljes
lefedettsége mellett folytat helyi személyszállítást.
Az autóbuszvonalak a város minden jelentős részét bekapcsolták a hálózatba, ezáltal
biztosított volt a hivatásforgalmi, óvodába-iskolába járási, egészségügyi ellátási és a
szabadidőhöz kapcsolódó utazási igények kielégítése.
3. Adatok, Pénzügyi feltételek
A Közszolgáltatási Szerződés írja elő a Szolgáltató részére, hogy a szerződés tárgyát
képező közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges források
mindenkori biztosítására kötelezettséget vállal, valamint működése során köteles olyan
pénzügyi gazdálkodást folytatni, amely biztosítja fizetőképességének folyamatos
fenntartását. A pénzügyi iroda irányában, társaságunk havi szinten nyújt beszámolót a
bevételek, költségek tekintetében.
Lakossági oldalról folytatott jegy és bérletvásárlási trend, évek óta stagnált. Változást
2019 évben a varroda bezárása okozott, ami a korábbi időszakokban jelentős teljesáru
bérlet eladást generált. A munkahely megszűnése miatt, havi 100-150 darabbal
csökkent a megvásárolt teljesáru bérletek száma.

Teljesített km
Eladott teljes bérlet db
Eladott teljes bérlet nettó
bevétel Ft
Eladott kedv.bérlet db
Eladott kedv. Bérlet bevétel Ft
Eladott jegy db
Eladott jegy bevétel Ft
Árkiegészítés Ft

Teljesített km
Eladott teljes bérlet db
Eladott teljes bérlet nettó
bevétel Ft
Eladott kedv.bérlet db
Eladott kedv. Bérlet bevétel
Ft
Eladott jegy db
Eladott jegy bevétel Ft
Árkiegészítés Ft

2019.01.hó

2019.02.hó

2019.03.hó 2019.04.hó

2019.05.hó

2019.06.hó

19 957
147

19 420
132

19355
113

19 421
113

19 310
114

18 783
91

462 992
399
439 843
5000
787 402
537 238

415 748
388
427 747
4600
724 409
522 426

355 906
372
410 079
4700
740 157
500 883

346 457
372
388 031
4700
755 906
500 883

359 055
323
356 063
5250
826 772
434 907

286 614
260
286 614
5050
795 276
350 080

2019.07.hó

2019.08.hó

2019.09.hó

2019.10.hó 2019.11.hó 2019.12.hó

19 434
71

19 603
59

18 973
70

18 814
101

18 732
106

18 610
87

223 622
174

185 827
159

220 472
342

318 110
348

333 858
361

274 016
322

191 811
5 100
803 150
234 284

175 276
5 350
842 520
214 087

377 008
5 150
811 024
460 489

383 622
5 150
811 024
468 568

397 953
5 100
203 150
486 072

354 961
4 764
750 236
433 560

4. Értékesítés
Társaságunk a Dombóvár város területén három bérlet-értékesítési pontot üzemeltetett,
a menetjegy, átszállójegy értékesítés továbbra is a gépjárművezetőknél történt.
5. Észrevételek, Panaszok
A településen a szolgáltatás megbízható, kiszámítható módon működik. Kirívó, vagy
gyakori utas panaszokról beszámolni nem tudok. Az eseti problémákat, minden
esetben kivizsgáljuk. Rendszeres belső ellenőrzéseink eredményeként 2019 évben egy
fő gépkocsivezetőtől váltunk meg nem megfelelő szintű utaskiszolgálás okán. A
rendszeres ellenőrzések az utas panaszok számát is tovább redukálták. A menetrend
betartásának visszakövethetősége miatt, a gépkocsivezetők számára már a lelkiismereti
kérdésen túl is fontossá vált a pontos közlekedés. A jelenlegi gépkocsivezetői személyi
állomány, megbecsült az utasok által elfogadott autóbuszvezetőkből áll. 2019 évben
regisztrált, és pontos adatokat is tartalmazó utas panaszok közül, kettő bizonyult
jogosnak.
6. Összefoglalás
A 2019. évi üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok:
• helyi közösségi közlekedés esetében a veszteség minimalizálása;
• a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése;
• a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes
forgalom növelése érdekében;
A 2019.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. Szerencsés módon egyre több önkormányzati képviselővel
alakult ki az a gyakorlat, hogy esetleges lakossági észrevételeket, javaslatokat, annak
felmerülésekor direkt kommunikációként juttatják el hozzánk. Ezt a kommunikációs
csatornát továbbra is támogatjuk, szívesen állunk évközben is bármikor az Önök
rendelkezésére.
A fenti pontokat figyelembe véve elmondható, hogy cégünk 2019. évben eleget tett a
helyi menetrend szerinti közlekedés lebonyolítására kötött Közszolgáltatási
Szerződésben rögzített kötelezettségének.

Úrhida, 2020. január 23.

Lics Zoltán
ügyvezető

