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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás személyszállítási szerződést kötött a Kapos 
Volán Zrt-vel, melynek tárgya: különcélú menetrend szerinti autóbuszjáratokkal a Társulás 
működési körébe tartozó körzetből az általános iskolai tanulók és óvodások, a részükre 
kijelölt, vagy általuk (törvényes képviselőjük által) választott oktatási intézménybe 
rendszeresen és megfelelő időben történő utaztatásuk biztosítása. 
A 2010. szeptember 1-én hatályba lépett szerződés szerint a VOLÁN Zrt. a hácsi lakóhelyű 
gyermekek utaztatását biztosította lakóhelyük és a Fodor András Általános Iskola és Óvoda 
között, iskolai előadási napokon. 
A Társulás a személyszállítási feladatok elvégzéséért 2010. szeptember 1. és 2010. december 
31. időszakra havonta 62.160 Ft+ÁFA, bruttó 77.700 forint fuvardíjat fizetett a VOLÁN-nak. 
A szerződést a felek 2011. június 15-ig kötötték meg. 
 
A hácsi gyermekeknek a lengyeltóti iskolába, óvodába való utaztatása, a következő tanév 
vonatkozásában szükségessé teszi a szerződés hatályának meghosszabbítását. 
 
A Kapos Volán Zrt. megküldte ajánlatát. 
A korábbi szerződéstől eltérően az elmúlt időszakok üzemanyagár változása miatt a fuvardíjat 
a VOLÁN mintegy 5 %-kal emeli, amely a Társulásra nézve, havonta bruttó 4.175 Ft-os 
többletterhet jelent. 
 
Árajánlatuk szerint a személyszállítási feladatok elvégzéséért 2011. szeptember 1-től havonta 
65.500 Ft+ÁFA, bruttó 81.875 forint fuvardíjat számítanak fel a Társulásnak. 
A szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 
 
A szerződést a felek további két évre, 2013. június 15-ig kötik. 
 
 
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Társulási Tanácsnak a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 

 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a különcélú menetrend 
szerinti autóbuszjáratokkal a Társulás működési körébe tartozó körzetből az általános iskolai 
tanulók és óvodások, a részükre kijelölt, vagy általuk (törvényes képviselőjük által) választott 
oktatási intézménybe rendszeresen és megfelelő időben történő utaztatásuk biztosítása 
érdekében a Kapos VOLÁN Zrt-vel (7400 Kaposvár, Füredi u. 180.) kötött személyszállítási 
szerződést, változatlan tartalommal meghosszabbítja 2013. június 15-ig. 
Felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a személyszállítási szerződés aláírására. 
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