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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdése értelmében a helyi közösségi közlekedés biztosítása a helyi önkormányzat feladata.
Tapolca város közigazgatási területén az autóbusszal végzett helyi közforgalmú közlekedési
feladatokat a 2016. december 21. napján létrejött közszolgáltatási szerződés alapján a 2017.
évben az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. látta el.
A szolgáltató elkészítette és az Önkormányzat részére megküldte a 2017. évre vonatkozó
beszámolóját, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A beszámolóban bemutatott
adatok szerint az ÉNYKK Zrt. a tapolcai tevékenysége tekintetében 36.584.511 Ft
veszteséggel zárta az évet. A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó
árbevételének 1%-a, azaz 300.799 Ft. Így a társaság ellentételezési igénye összesen
36.885.310 Ft.
Az Önkormányzat a helyi közlekedés 2017. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez
18.442.476 Ft összegű saját forrásból származó vissza nem térítendő támogatással járult
hozzá. A társaság a tapolcai helyi közlekedés vonatkozásában a bérfejlesztés központi
költségvetési támogatásaként 4.757.000 Ft összegű többletforrást realizált. Így a társaság meg
nem térített ellentételezési igénye a 2017. évre vonatkozóan 13.685.834 Ft.
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének – központi költségvetési
forrásból származó – támogatására várhatóan az idei évben is jelenik meg pályázat.
Amennyiben a pályázati feltételek az előző évekhez képest nem változnak, Önkormányzatunk
az idei évben is jogosult lesz a támogatás igénylésére.

A pályázathoz biztosított központi költségvetési forrás a települési önkormányzatok területén
működő közlekedési szolgáltatóknál a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során
felmerülő – tárgyévet megelőző évi – veszteségek finanszírozására szolgál. A pályázatban
elnyert támogatási összeg azt a szolgáltatót illeti meg, aki a tárgyévet megelőző évben a
szolgáltatást végezte. Ezek alapján az ÉNYKK Zrt. meg nem térített ellentételezési
igényeként meghatározott 13.685.834 Ft összeg kiegyenlítését javaslom a pályázati eljárásban
való részvételhez kötni azzal, hogy az Önkormányzat – a kettős finanszírozás elkerülése
érdekében – a pályázaton esetlegesen elnyert támogatással nem fedezett ellentételezési igényt
téríti meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi
beszámolóját elfogadja.

II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. meg nem
térített ellentételezési igényeként meghatározott 13.685.834 Ft
összeg kiegyenlítését a települési önkormányzatok helyi
közösségi közlekedésének támogatására kiírt pályázati
eljárásban való részvételhez köti azzal, hogy Tapolca Város
Önkormányzata – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében –
a pályázaton esetlegesen elnyert támogatással nem fedezett
ellentételezési igényt téríti meg.
Határidő: folyamatos, illetve 2018. december 31.
Felelős: Polgármester

Tapolca, 2018. június 14.

Dobó Zoltán
polgármester

IKTATÓSZÁM:

ÜGYINTÉZŐ: Szöllősi

József

TÁRGY: Tapolca

helyi közlekedés 2017.
évi beszámolójához kapcsolódó
kiegészítés

Tapolca Város Önkormányzata
Dobó Zoltán úr
polgármester
részére
Tapolca
Hősök tere 15.
8300

Tisztelt Polgármester Úr!
Hivatkozva a 14/11-8/2018. ügyiratszámú levelükre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adom a helyi
közlekedés 2017. évi beszámolójához:
1. A beszámoló III. Működési feltételek 1. Személyi feltételek pontjához:
Tapolca helyi közlekedési feladatokat jellemzően 5 autóbuszvezető végezte, ebből 1 fő tartalék volt.
Társaságunknál az autóbuszvezetők teljes formaruha költsége 2017. évben 147.830 Ft/fő. A formaruha
összetételét alkotó ruhadarabok kihordási ideje változó – éven belüli és néhány ruhadarab tekintetében
éven túli is lehet –, amit annak kihordási idejétől függetlenül adott évben költségként elszámolunk. Ez
alapján a 4+1 főre elszámolt 613 ezer Ft formaruha költség megalapozott.
2. A beszámoló IV. Pénzügyi feltételek 4. Adatszolgáltatás – Költségek alakulása pontjához:
Az ÉNYKK Zrt-nél a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a formaruhák beszerzése 2017. évben
realizálódott. A megfelelő öltözet biztosítására, a ki nem adott időszakra az autóbuszvezetők formaruha
juttatás helyett egyéb személyi jellegű kifizetésben részesültek. 2017. évben megvalósult formaruha
beszerzés következtében már a megfelelő költségsoron került elszámolásra.
3. A beszámoló IV. Pénzügyi feltételek 4. Adatszolgáltatás – Költségek alakulása pontjához:
A közvetett költségek részletezését az alábbiakban mutatjuk be:
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Forgalmi üzem vezetés
Operatív forgalomirányítás
Utastájékoztatás
Értékesítés
Elszámoltatás
Forgalomellenőrzés
Menetrendkészítés
Egyéb forgalmi ktg.
Forgalmi általános költségek
Műszaki üzemvezetés
Operatív üzemirányítás
Anyagbeszerzés, raktározás
Egyéb műszaki ktg.
Műszaki általános költségek
Társasági általános költségek

601 200
2 078 994
426 066
410 984
528 626
348 199
115 397
84 149
4 593 615
629 686
496 034
1 000 631
0
2 126 351
1 120 161

4. Közszolgáltatási szerződés 14.12. pontjában szereplő előíráshoz:
A közszolgáltatási feladatokkal kapcsolatos valamennyi kiadást az ÉNYKK Zrt., mint Szolgáltató
viseli. Ez alapján a gépjárművekkel kapcsolatos költségek közvetlenül nem kerülnek áthárításra, azt a
Megrendelőnek az ellentételezés során kell megfizetnie.
Tapolca helyi járati feladatokat 2 eszközfordával láttuk el, a kibocsátott km teljesítményt jellemzően
három autóbusz teljesítette.
Az autóbuszhoz kapcsolódó költségek részletezését az alábbiakban mutatjuk be:
(adatok Ft-ban)
Üzemanyag költség
Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag
Gumiabroncs költsége
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége
Üzemeltetés közvetlen járműhöz kapcs. anyagktg.
KGFB
Utasbiztosítás
Gépjármű vizsgáztatás
Autóbuszhoz kapcsolódó egyéb költség
Üzemeltetés közvetlen járműhöz kapcs. egyéb ktg.
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.
Karbantartás közvetlen személyi jellegű ktg.
Harmadik fél (idegen) által végzett karbantartás
Közvetlen karbantartás költség
Gördülő állomány értékcsökkenése
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége
Egyéb eszköz értékcsökkenése
Eszközpótlás, finanszírozás költsége
Összesen:
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12 176 552
233 964
387 217
48 289
12 846 022
236 086
7 099
54 675
44 829
342 689
7 500 008
5 167 709
818 859
13 486 576
3 937 636
688 393
70 014
4 696 043
31 371 330
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 Az üzemanyagköltség alakulását befolyásolta a kibocsátott teljesítmény, az átlagár alakulása és
a fajlagos fogyasztás. A gázolaj átlagára 2017. évben 247,30 Ft/liter (jövedéki adó
kedvezménnyel, áfa nélkül), az autóbuszok fajlagos fogyasztása cca. 33,5 liter/100 km körül
alakult.
 Az autóbuszok átlagéletkorának emelkedése miatt a karbantartáshoz felhasznált anyagköltségek
és személyi jellegű ráfordítások egyre magasabbak. A járművek gazdaságos üzemeltetésének
életkori és futásteljesítményi határát átlépve a javítási ráfordítások – az autóbuszok javítási
gyakoriságával együtt – egyre gyorsuló ütemben jelentkeznek. A karbantartás során az alábbi
közvetlen anyagfelhasználások történtek:
• Új fődarab 15.125 Ft,
• Használt fődarab 789.099 Ft,
• Új alkatrész 3.417.235 Ft,
• Használt alkatrész 155.294 Ft,
• Egyéb anyag 156.153 Ft.
A karbantartás személyi jellegű költségét növeli a tárgyévben megvalósított bérfejlesztés,
melynek központi forrásból történő ellentételezése a 4.757 ezer Ft támogatásból megtörtént.
 Tapolca helyi járatot jellemzően végző 3 db autóbuszon kívül, a besegítő helyközi autóbuszok
értékcsökkenése, bérelt autóbuszok esetén azok bérleti díja futásarányosan megjelent az
eszközpótlás, finanszírozási költségek között.
5. A beszámoló II. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények teljesülése 3. Menetrend
módosítás pontjához:
2017. évben a beszámolóban szereplő három menetrend módosításon kívül, év elején a 2017. január
11. keltezésű 1. számú szerződés módosítás keretében is történt változtatás a menetrendben, a
Batsányi Iskolát érintő járatok menetrendje módosult.
A megrendelői igények alapján az év során összesen 4 alkalommal módosult a helyi járat
menetrendje.
Kérem, tájékoztatásom elfogadását.
Szombathely, 2018. május 16.
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