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Dombóvár Város 
Önkormányzata 

 

Pintér Szilárd 
részére 

Tárgy: tájékoztatás és kérelem 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Alulírott Tárnok-Horváth Tímea, a Tárnok-Trans Kft. (7200 Dombóvár, Mikes 

Kelemen u. 34. – 25798524-2-17) ügyvezetője, a Dombóváron autóbusszal végzett 

menetrend szerinti helyi tömegközlekedés ellátására irányuló közszolgáltatási 

szerződésben foglaltakra hivatkozva szükségszerűen kérném a szolgáltatási ár ismételt 

felülvizsgálatát.  

Az üzemanyag árának rohamos mértékű emelkedése majd 480 Ft-on való 

maximalizálása a 2021. októberi árhoz képest nagy terheket rótt a vállalkozásra már 

akkor is, március hónapban írt kérelmünkre Önkormányzat pozitívan reagált és 

részünkre megítélte a 608 Ft/km díjat, melyet ezúton is hálásan köszönünk. 

Az újabb kormányzati árszabás alapján a piaci ár jelen pillanatban 842 Ft/l 

számunkra, mely a 2022. március hónapjában jelzett 680 Ft-os árhoz képest 24 %-os 

további többletköltséget jelent számunkra. 

Korábban jeleztem az autóbuszok tankolási adatait, mely azóta sem változott. 

Dombóvár Város Önkormányzata által 2022. július 1. napjától csökkentett menetrend 

alapján a havi km-szám a 15.500 km körül fog megállapodni, így a tankolási liter 

nagyságrendileg 6000 literre csökken, mellyel a mi veszteségünk 972.000 Ft 

havonta. 

A fenti számok alapján Társaságunk kéri a Polgármester Urat és a Tisztelt 

Képviselő Testület segítségét, hogy az alábbi mértékben szíveskedjen elfogadni a díj 

módosítását 2022. július 1. napjától kezdődően: 

 az üzemanyagköltség-veszteség esetén : (972.000 Ft : 15.500 km) 

Díj módosított mértéke: 63 Ft/km 

Díj korábbi mértéke: 608 Ft/km 

Összesen:  671 Ft/km 
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Amennyiben Önkormányzat nem tud segítséget nyújtani részünkre, úgy a 2021 

szeptember 28-án kötött közszolgáltatási szerződést annak 33. pontjának 

bekövetkezésére hivatkozva nem tudjuk ellátni a továbbiakban, veszteséggel nem tudjuk 

üzemeltetni az autóbuszokat, likviditásunkat nem kívánjuk megingatni, más 

megrendelőinket emiatt nem kívánunk cserben hagyni. 

Kérem, szíveskedjenek a kérelmünket áttekinteni és, ha kérdés vagy további 

információra lenne szükségük illetve további egyeztetés céljából állunk rendelkezésükre, 

keressenek bizalommal! 

 

A további sikeres együttműködés reményében,  

Tisztelettel: 

 

Tárnok-Horváth Tímea  

ügyvezető  
 
Dombóvár, 2022. június 30. 
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