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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 154/2017. (VI.22.) számú
határozatával tudomásul vette a város helyi közlekedésének 2016. évi teljesítményi adatairól
készített beszámolót. A Közgyűlés egyidejűleg felkérte a Polgármestert, hogy a bemutatott
veszteség megtérítésével kapcsolatosan folytasson le egyeztetéseket a közszolgáltatóval.
A közszolgáltatási szerződés VII. fejezete az alábbiakat tartalmazza a veszteség
kiegyenlítéssel kapcsolatban:
„A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. veszteség kiegyenlítésre válik jogosulttá az
1370/2007. EK. rendelet 6. cikkében, illetve a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.
évi XLI. tv. 30. §-ában foglaltak szerint.”
A hivatkozott 2012. évi XLI. tv. 30. §-a az alábbiakat tartalmazza:
„30.
(1) A közlekedési szolgáltató – a 29. § (1a) bekezdésében meghatározott
közszolgáltatási szerződés hatálya alá tartozó szolgáltatások kivételével – ellentételezésre
jogosult.
(2) Az ellátásért felelős a közszolgáltatások kötelezettség nyújtásával összefüggő
ellentételezése során a közszolgáltatások ellátásának gazdasági ellenőrizhetősége érdekében
– az érintett közlekedési szolgáltató működőképességének fenntartására vonatkozó
megalapozott érdekek figyelembevételével – olyan finanszírozási rendszert köteles
kialakítani, amely biztosítja a szolgáltatás nyújtásához igénybe vett közlekedési
infrastruktúra költségei, a közlekedési szolgáltató bevétellel nem fedezett indokolt költségei,
továbbá a személyszállítási közszolgáltatások keretében megvalósuló utazások során az
állam által, jogszabályban biztosított utazási kedvezmények ellentételezéséhez nyújtott
támogatások egyértelmű elkülönülését.”
Az egyeztetések lefolytatásra kerültek, melynek eredményeként az előterjesztéshez
mellékelt megállapodás-tervezet készült. A megállapodás értelmében az Önkormányzatnak a
közszolgáltató által eredetileg kimutatott 321.981 eFt, bevétellel nem fedezett indokolt
költség helyett 199.000 eFt-ot kell megtéríteni a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
részére a 2016. évi tevékenységhez kapcsolódóan. A kölcsönösen elfogadott összeget az
önkormányzatnak 4 egyenlő részletben kell teljesítenie 2020. június 30-ig bezárólag.
A megállapodás-tervezet a fentieken túl tartalmaz továbbá egy 15.000 eFt összegű vissza
nem térítendő önkormányzati támogatást is, mely a közszolgáltatás 2017. évi költségeihez
történő hozzájárulás címén kerülne átadásra a közszolgáltató részére. A pénzeszköz átadás
indoka az, hogy a Nemzeti Fejlesztési Miniszter minden évben támogatást nyújt a települési
önkormányzatoknak a helyi közösségi közlekedés működtetésére. A támogatás célja
központi költségvetési forrás biztosítása a helyi közösségi közlekedés működtetésével
kapcsolatos feladatok ellátása, a települési önkormányzatok területén működő közlekedési
szolgáltatóknál jelentkező és a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő 2
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tárgyévet megelőző évi - veszteségek pótlása. A települési önkormányzatnak a pályázati
adatlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a helyi közlekedés ellátásához és fejlesztéséhez a
tárgyévet megelőző évben, a tárgyévet megelőző évet érintően, szolgáltatónként milyen
összegű saját forrás átadásával járult hozzá. A támogatás összege ezen önkormányzati saját
forrást legfeljebb 25%-kal haladhatja meg.
Ahhoz, hogy az önkormányzat az idei évben érvényesen pályázni tudjon, szükséges tehát
saját forrás átadása a közszolgáltatónak, mely a 2017. évi működéssel, veszteség pótlással
kapcsolatos kiadások finanszírozását szolgálja.
Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2018. február 13.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ...../2018. (II.22.) határozata
helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység költségeinek megtérítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.

az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat és a Déldunántúli Közlekedési Központ Zrt. között, a helyi személyszállítási közszolgáltatási
tevékenység 2016. évi, bevétellel nem fedezett költségeinek megtérítése, továbbá a
közszolgáltatás 2017. évi költségeihez történő saját forrás átadása tárgyában létrejövő
megállapodást;

Határidő: 2018. február 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.

felhívja a polgármestert a megállapodás aláírására;

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.

a megállapodásban rögzített, a közszolgáltatás 2016. évi, bevétellel nem fedezett
költségek megtérítésének I. részletét, 49.750.000.- Ft-ot, továbbá a 2017. évi
költségekhez történő 15.000.000.- Ft összegű hozzájárulás kifizetését a 2018. évi
költségvetési rendelet terhére biztosítja.

Határidő: 2018. február 22.
Felelős: dr. Molnár Kata 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
ellátásért felelős (továbbiakban Önkormányzat),
másrészről a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (7400 Kaposvár, Füredi u. 180.;
adószám: 24201016-2-14; képviseli: Bebics János vezérigazgató), mint Szolgáltató
(továbbiakban: Szolgáltató) (együttes említésük esetén: Felek) között az alulírott helyen és
időben az alábbi feltételekkel:
1. A felek rögzítik, hogy az Önkormányzat, valamint a Szolgáltató jogelődje, a Gemenc Volán
Autóbuszközlekedési Zrt. (7100 Szekszárd, Tartsay V. utca 4.) között 2004. november 11.
napján közszolgáltatási szerződés jött létre, Szekszárd városban menetrend szerinti helyi,
autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatás tárgyában. A közszolgáltatási szerződést
a Felek 2016. december 16. napján ismételten módosították, annak hatályát 2018.
december 31. napjáig meghosszabbították. A meghosszabbítást Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyűlése a 311/2016. (XII.15.) számú határozatával jóváhagyta.
Rögzítik továbbá a felek, hogy a szerződés kötő Gemenc Volán Autóbuszközlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4.) 2014. december
31-ei hatállyal, jogutódlással megszűnt, és beolvadt a Dél-dunántúli Közlekedési Központ
Zrt-be. A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. a jelen megállapodással érintett
közszolgáltatási szerződés tekintetében a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt.
jogutódja.
2. A közszolgáltatási szerződés szerint a Szolgáltatót veszteségkiegyenlítés (bevétellel nem
fedezett indokolt költség) illeti meg. A helyi menetrendet – meghatározva ezzel a
futásteljesítményt is – Szekszárd Megyei 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.
A Közgyűlés 154/2017. (VI.22.) számú határozatával tudomásul vette a város helyi
tömegközlekedésének 2016. évi teljesítményi adatairól készített beszámolót. Egyidejűleg
döntött arról, hogy a Polgármester a bemutatott veszteség megtérítésével kapcsolatosan
folytasson le egyeztetéseket a Szolgáltatóval.
4. Felek az egyeztetést követően Szekszárd város közigazgatási területén belül végzett helyi
személyszállítási közszolgáltatási tevékenység bevétellel nem fedezett indokolt
költségeként 2016. évre összesen 199.000.000,- Ft-ot kölcsönösen elfogadnak.

5
46elot

5. Felek megállapodnak, hogy a 4. pontban meghatározott, a felek által kölcsönösen
elfogadott, 2016. évhez kapcsolódó helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység
bevétellel nem fedezett indokolt költségének összegét az Önkormányzat 4 egyenlő
részletben, a Szolgáltató bankszámlájára (GRÁNIT BANK Zrt. 12100011-10300284) történő
átutalással az alábbi részletekben és határidők szerint fizeti meg:
1.
2.
3.
4.

részlet
részlet
részlet
részlet

49.750.000,- Ft
49.750.000,- Ft
49.750.000,- Ft
49.750.000,- Ft

2018. december 31.
2019. június 30.
2019. december 31.
2020. június 30.

6. Felek megállapodnak továbbá, hogy a Szekszárd város közigazgatási területén belül
végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység működtetésével kapcsolatos
feladatok ellátására az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatásként 2017. évre
15.000.000,- Ft-ot biztosít, amelyet 2018. március 31-ig a Szolgáltató bankszámlájára
(GRÁNIT BANK Zrt. 12100011-10300284) történő átutalással fizet meg. Szolgáltató köteles
jelen pont szerinti pénzeszköz átadást a 2017. évi pénzügyi beszámolójában, mint az
önkormányzattól kapott támogatást feltüntetni, amely így a Szolgáltató 2017. évi
tevékenységével kapcsolatos veszteséget csökkenti.
7. A Szolgáltató kijelenti, hogy az 5-6. pontban meghatározott összegek után kamatot nem
számít fel, amennyiben azok az ott megjelölt határidőre kiegyenlítésre kerülnek.
8. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás határozott időre jön létre, és a 6.
pontban meghatározott támogatás átutalásának napján lép hatályba.
9. Felek megállapodnak továbbá, hogy bármely - az 5-6. pontban meghatározott - részlet
megfizetésének elmulasztása esetén a jelen Megállapodás hatályát veszti és a teljes
hátralékos összeg járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.
10. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen Megállapodás teljesítése esetén a jelen
Megállapodásban rögzítetteket meghaladóan az Önkormányzattal szemben a 2016. évhez
kapcsolódóan, a közszolgáltatási szerződés teljesítéséből eredően semminemű további
követelése nincs.
11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint egyéb vonatkozó
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
12. Az Önkormányzat Közgyűlése a jelen megállapodást a ………………. számú határozatával
jóváhagyta.
A jelen Megállapodást a felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag 3 (három) eredeti példányban írták alá.
Szekszárd, 2018………………………..
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______________________________
___________________________________
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
Ács Rezső polgármester
Bebics János vezérigazgató
ellátásért felelős, Önkormányzat
Szolgáltató
Ellenjegyző neve és
Ellenjegyzés
Dátum
Aláírás
beosztása
Pénzügyi
Tamási Anna
ellenjegyzés
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata
Jogi ellenjegyzés
jegyző
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