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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 3/2015. (II.5.) számú határozatával
elfogadta a város helyi közlekedésének 2013. évi teljesítményi adatairól készített
beszámolót. A Közgyűlés egyidejűleg döntött arról, hogy a helyi tömegközlekedési feladattal
kapcsolatos veszteséget a Gemenc Volán Zrt. részére megtéríti és felkérte a polgármestert,
hogy az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket folytassa le a szolgáltató képviselőjével.
A közszolgáltatási szerződés VII. fejezete az alábbiakat tartalmazza a veszteség
kiegyenlítéssel kapcsolatban:
„A VOLÁN veszteség-kiegyenlítésre válik jogosulttá, ha – a 2004. évi XXXIII. tv. 10-ában
foglalt eljárás keretében – felmentését kéri olyan közszolgáltatási feladat végzése alól, amely
az utasforgalom módosulása vagy jogszabály változás következtében számára bizonyítottan
gazdasági hátrányt okoz és az Önkormányzat a felmentéshez nem járul hozzá és a VOLÁN-t a
kérelem benyújtásától számított 1 éven túl az adott közszolgáltatási feladat végzésére
kötelezi. A körülmények megváltozásának és a gazdasági hátrány fennállása bizonyításának
kötelezettsége a VOLÁN-t terheli. Veszteség-kiegyenlítés illeti meg a VOLÁN-t akkor is, ha
számára bizonyítottan gazdasági hátránnyal járó és ezért általa vállalni nem kívánt új
közszolgáltatási feladat végzésre kötelezi az Önkormányzat. Veszteség-kiegyenlítés esetén az
annak alapjául szolgáló közszolgáltatási kötelezettségeket és az értük járó pénzügyi
ellentételezés meghatározásának módját és mindenkori összegét a felek külön
megállapodásban rögzítik, ami e szerződés mellékletét képezi.”
Az egyeztetések lefolytatásra kerültek, melynek eredményeként az előterjesztéshez
mellékelt megállapodás-tervezet készült. A megállapodás értelmében az Önkormányzatnak
az eredetileg kimutatott 112.572.800.- Ft, bevétellel nem fedezett indokolt költség helyett
63.668.700.- Ft-ot kell megtéríteni a Gemenc Volán Zrt. jogutódja, a Dél-dunántúli
Közlekedési Központ Zrt. részére a 2011-2013. évi tevékenységhez kapcsolódóan.

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2016. január 20.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat és a Dél-dunántúli Közlekedési Központ
Zrt. között, a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység 2011-2013. évi,
bevétellel nem fedezett költségeinek megtérítése tárgyában létrejövő megállapodást. A
Közgyűlés felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására, a jegyzőt pedig annak
ellenjegyzésére.
2. A Közgyűlés a megállapodásban rögzített 63.668.700.- Ft kifizetését a 2015. évi
költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző
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1. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8., adószám: 15733562-2-17, képviseli: Ács Rezső polgármester), mint
Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (7400 Kaposvár, Füredi u. 180.,
adószám: 24201016-2-14, Cg: 14-10-300286, bankszámlaszám: 10402427-5052667866691018, képviseli: Bebics János vezérigazgató), mint DDKK (továbbiakban: DDKK)
(együttes említésük esetén: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek
szerint:
1. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy közöttük 2004. november 11. napján közszolgáltatási
szerződés jött létre Szekszárd közigazgatási határán belül menetrend szerinti helyi
személyszállítás, mint közszolgáltatási tevékenység ellátására. A szerződést a felek 2009.
november 20-án módosították, annak hatályát 2016. december 31-ig
meghosszabbították. A meghosszabbítást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése a 250/2009. (XI.19.) szekszárdi öh. határozatával jóváhagyta.
2. A közszolgáltatási szerződés szerint a szolgáltatót veszteségkiegyenlítés illeti meg. A helyi
menetrendet – meghatározva ezzel a futásteljesítményt is – Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) határozta meg.
3. A helyi személyszállítási tevékenységről, annak eredményéről a szolgáltató évente
tájékoztatta a Közgyűlést. A közszolgáltatási beszámolókat a Közgyűlés elfogadta.
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 3/2015. (II.05.) szekszárdi öh.
számú határozatával elfogadta a város helyi közlekedésének 2013. évi teljesítményi
adatairól készített beszámolót. Egyidejűleg döntött arról, hogy a helyi tömegközlekedési
feladattal kapcsolatos veszteséget a GEMENC VOLÁN Zrt. jogutódja részére kiegyenlíti.
5. A felek Szekszárd város közigazgatási területén belül végzett helyi személyszállítási
közszolgáltatási tevékenység bevétellel nem fedezett indokolt költségeiként a 2011. –
2013. évekre (2011 évre: 10.000.000,- Ft-ot, 2012. évre: 7.000.000,- Ft-ot, 2013. évre:
46.668.700,- Ft-ot) összesen 63.668.700,- Ft-ot kölcsönösen elfogadnak.
6. Felek megállapodnak, hogy az 5. pontban meghatározott, a felek által kölcsönösen
elfogadott, 2011-2013. évhez kapcsolódó helyi személyszállítási közszolgáltatási
tevékenység bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek összegét, azaz 63.668.700,- Ftot az Önkormányzat a DDKK részére 2016. január 31. napjáig átutalja.
7. A DDKK, mint a GEMENC VOLÁN Zrt. általános jogutódja kijelenti, hogy a 6. pontban
meghatározott összeg után kamatot nem számít fel, amennyiben az a megjelölt
határidőre kiegyenlítésre kerül.
8. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat Közgyűlésének 269/2015. (XII.17.) sz. határozata és
abban foglalt felhatalmazás alapján a 2014. évi veszteség (bevétellel nem fedezett
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indokolt költség) pénzügyi rendezése érdekében egyeztetéseket folytatnak le, amely
egyeztetéseket 2016. március 31. napjáig befejeznek és arról külön megállapodásban
rendelkeznek.
9. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás határozott időre jön létre, a 6. pontban
meghatározott összeg átutalásának napján lép hatályba és a 8. pontban meghatározott
külön megállapodás aláírásának napjáig hatályos.
Jelen megállapodás hatálybalépésével a Felek között a 2015. március 27. napján, 2011.2013. évhez kapcsolódó veszteség megfizetésének ütemezése tárgyában létrejött
megállapodás hatályát veszti.
10. DDKK kijelenti, hogy jelen megállapodás hatálybalépése esetén a jelen megállapodásban
rögzítetteket meghaladóan az Önkormányzattal szemben a 2011-2012-2013. évhez
kapcsolódóan, a közszolgáltatási szerződés teljesítéséből eredően semminemű további
követelése nincs.
11. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései
irányadók.
Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás mindenben akaratukkal megegyező tartalommal
jött létre és azt elolvasás után jóváhagyólag 4 (négy) eredeti példányban aláírják.
Szekszárd, 2016. január ……….

………………………………..
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
Bebics János
vezérigazgató

……………………………………….
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Ács Rezső
polgármester
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