
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 15.

Javaslat  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  személyszállítási  közszolgáltatás
ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására („5”-ös jelű járat), valamint
Középnyugat-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  2016.  évi  várható  eredményének
megismerésére, tarifamódosítás jóváhagyására

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Németh Tamás vezérigazgató, KNYKK Zrt.

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. 12.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2016. 12.
A napirendi pont rövid tartalma: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felhatalmazása alapján a
KTI  Közlekedéstudományi  Intézet  Nonprofit  Kft.  Személyközlekedési  Igazgatósága  végzi  a
közforgalmú  közösségi  közlekedés  szervezését,  társadalmi  egyeztetését.  A  2016/2017-es
menetrendi  évre vonatkozó menetrendek szakmai előkészítése és önkormányzati  egyeztetése
egységes eljárási rend keretein belül történik. A Dunaújvárosi Járás illetékességi területébe tartozó
önkormányzatok 2016/2017. évi menetrendi egyeztetésén felmerült az 5-ös járat 10-15 perccel
korábban történő közlekedése annak érdekében, hogy az 3:29-re kiérjen a vasútállomásra, és az
első  vonatot  elérjék. A KNYKK  Zrt.  megküldte  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  részére  a
„Tájékoztató Dunaújváros Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének 2016. évi várható
eredményéről.  Javaslat  a  tarifák  módosítására  2017.  január  1-jei  bevezetéssel”  című
előterjesztését megismerés és jóváhagyás céljából.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve: Engyel László
E-mail címe: engyel@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-302
Iktatószám: 29580/2016.

Előkészítő aláírása: Engyel László
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2016. 12.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 12.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:
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Javaslat 
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátására

megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására („5”-ös jelű járat), valamint
Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi várható eredményének

megismerésére, tarifamódosítás jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Menetrend módosítás
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felhatalmazása alapján a KTI Közlekedéstudományi Intézet
Nonprofit  Kft.  Személyközlekedési  Igazgatósága  végzi  a  közforgalmú  közösségi  közlekedés
szervezését, társadalmi egyeztetését. A 2016/2017-es menetrendi évre vonatkozó menetrendek
szakmai  előkészítése  és  önkormányzati  egyeztetése  egységes  eljárási  rend  keretein  belül
történik.  A Dunaújvárosi  Járás  illetékességi  területébe tartozó önkormányzatok  2016/2017.  évi
menetrendi  egyeztetésén  felmerült  az  5-ös  járat  10-15 perccel  korábban  történő közlekedése
annak  érdekében,  hogy  az  3:29-re  kiérjen  a  vasútállomásra,  és  az  első  vonatot  elérjék.  (az
előterjesztés 1. számú melléklete)

A KNYKK Zrt.  tájékoztatása  szerint  a  járat  korábban  történő  indításának  nincs  akadálya.  (az
előterjesztés 2. számú melléklete)

II.  Tájékoztató Dunaújváros Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének 2016. évi
várható eredményéről. Javaslat a tarifák módosítására 2017. január 1-jei bevezetéssel

A KNYKK Zrt. az előterjesztés 3. számú mellékletében csatolt levéllel kereste meg Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzatát.

A levél mellékleteként csatolta a „Tájékoztató Dunaújváros Megyei Jogú Város helyi autóbusz-
közlekedésének 2016. évi várható eredményéről. Javaslat a tarifák módosítására 2017. január 1-
jei bevezetéssel” című előterjesztést.

Az II. Határozati javaslat melléklete tartalmazza az I-IX. havi gazdálkodási adatokat, mely szerint
a közlekedési bevétel a 2016. évre várhatóan – az I.IX. Havi tendenciákat figyelembe véve –
33.491 E Ft-tal csökken az előző évihez képest.
A csökkenés fő okai:
- a menetdíj bevétel 13.289 e Ft-os,
- a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 6.023 E Ft-os, valamint
- a normatív költségvetési támogatás 2.713 e Ft-os csökkenése.
A helyi autóbusz-közlekedésre fordított üzemi költség várhatóan 56.972 e Ft-tal lesz kevesebb az
előző évinél, ami az alábbi főbb okok vezethető vissza:
- gördülő állomány érték csökkenése (24.080 e Ft-tal csökken),
- gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége (37.077 e Ft-tal csökken).

Az üzemi eredmény így a tervezettnél 23.481 e Ft-tal kedvezőbben alakul.
2015. évben 195.415 e Ft önkormányzati hozzájárulásra volt szükség a nullszaldós eredménye
eléréséhez, mely 2016-ban várhatóan 171.934 e Ft-ra mérséklődik.

III. Viteldíj

A III. Határozati javaslat tartalmazza az alábbi táblázatot, mely a egyben tarifaemelési javaslat is:
A gazdasági társaság nyilatkozata szerint nem lehet hosszú távon cél, hogy az egyre emelkedő
tarifák miatt  jelentősen utasvesztést  szenvedjen el,  de az egyre  növekvő működési  költségek
elengedhetetlenné  teszik  az  áraknak  legalább  a  várható  infláció  mértékével  megegyező

2



megemelését.

A KNYKK Zrt.  elkészítette  javaslatát  a  helyi  közlekedés  viteldíjainak  2017.  január  01-től  való
emelésére.  Az  emelés  mértékének  meghatározásához  az  MNB 2017-re  vonatkozó  2,3  %-os
infláció előrejelzését vette alapul a társaság.

Tarifaelem 
megnevezése

Érvényes bruttó 
tarifa 2015. 01. 01. 
(Ft/db) 

2,3 %-kal 
emelt bruttó
egységár 
(Ft/db)

Javasolt bruttó 
tarifa 2017. 01.01-től
(Ft/db)
Tarifaemelés 
mértéke (%)

Menetjegy ára 
elővételben váltva

240 245,52 245 102,08

Menetjegy ára 
autóbuszon váltva

290 296,67 300 103,45

Összvonalas havi 
általános bérlet 

6.900 7.058,70 7.060 102,32

Összvonalas 
félhavi általános 
bérlet

3.800 3.887,40 3.900 102,63

Összvonalas 
negyedéves 
általános bérlet

20.000 20.460,00 20.460 102,23

Összvonalas 
általános havi 
bérlet arckép 
nélkül

18.400 18.823,20 18.820 102,28

Összvonalas 
általános 
negyedéves bérlet 
arckép nélkül

55.000 56.265 56.265 102,3

Tanuló-, nyugdíjas 
havi bérlet

2.400 2.455,20 2.460 102,50

Tanuló-, nyugdíjas 
negyedéves bérlet

7.000 7.161,00 7.200 102,86

A 2,3 %-os tarifaemelés hatása a jelenlegi értékesítési volument figyelembe véve 6.644.021,- Ft
többletbevételt eredményezhet.
A KNYKK Zrt.  meg kívánja  jegyezni,  hogy a  tarifaemelés  alternatívájaként  az  Önkormányzat
dönthet úgy, hogy az árak változatlanul hagyása mellett, a tarifaemelés elmaradásából származó
kieső bevételt működési költségterítésként biztosítja.

Az előterjesztést  megtárgyalta a gazdasági és területfejlesztési  bizottság,  az ügyrendi,  jogi  és
igazgatási bizottság, valamint a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság.

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság a „Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási  közszolgáltatás  ellátására  megkötött  közszolgáltatási  szerződés  módosítására
(„5”-ös jelű járat), valamint  Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi várható
eredményének megismerésére, tarifamódosítás jóváhagyására” című előterjesztést és a határozati
javaslat I. , II. illetve III. "B" változatát elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottsága
véleményezte  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  személyszállítási  közszolgáltatás
ellátására  megkötött  közszolgáltatási  szerződés módosítására („5”-ös jelű  járat)  című határozati
javaslatot és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és
Turisztikai  Bizottsága  véleményezte  a  javaslat  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti
személyszállítási  közszolgáltatás  ellátására  megkötött  közszolgáltatási  szerződés
módosítására („5”-ös jelű járat), valamint Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt.  2016.  évi  várható  eredményének  megismerésére,  tarifamódosítás  jóváhagyására
(29580/2016.) (I. határozati javaslat) és a határozati javaslat támogatásával elfogadásra javasolja
a közgyűlésnek.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és
Turisztikai  Bizottsága  véleményezte  a  javaslat  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti
személyszállítási  közszolgáltatás  ellátására  megkötött  közszolgáltatási  szerződés
módosítására („5”-ös jelű járat), valamint Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt.  2016.  évi  várható  eredményének  megismerésére,  tarifamódosítás  jóváhagyására
(29580/2016.) (II. határozati javaslat) és a határozati javaslat támogatásával elfogadásra javasolja
a közgyűlésnek.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és
Turisztikai  Bizottsága  véleményezte  a  javaslat  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti
személyszállítási  közszolgáltatás  ellátására  megkötött  közszolgáltatási  szerződés
módosítására („5”-ös jelű járat), valamint Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt.  2016.  évi  várható  eredményének  megismerésére,  tarifamódosítás  jóváhagyására
(29580/2016.)  („B”.  változat) és  a  határozati  javaslat  támogatásával  elfogadásra  javasolja  a
közgyűlésnek.
A KNYKK Zrt. képviselőjének kérése kellő indoklás mellett az volt, hogy a „B” határozati javaslatot
támogassa a bizottság.  

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

I. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2016. (XII.15.) határozata

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási szerződés
módosítására („5”-ös járat)

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése módosítani  kívánja  a  Középnyugat-magyarországi
Közlekedési  Központ  Zrt.-vel  megkötött,  az  autóbusszal  végzett  helyi  menetrend  szerinti
személyszállítási közszolgáltatási szerződést akként, hogy a menetrend szerint közlekedő „5”-ös
jelű  járat  reggeli  indulása  03:06  helyett  15  perccel  korábban,  02:51-kor  legyen,  egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékleteként csatolt szerződésmódosítást aláírja
azzal, hogy a szerződésmódosítás 2017. február 01–én lép hatályba.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                 a polgármester 
               - a határozat közlésében való közreműködésért:
                a Vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 napon belül
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       - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 30 napon belül

II. Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2016. (XII.15.) határozata 
a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi helyi közszolgáltatási
tevékenységre vonatkozó várható eredményét tartalmazó tájékoztató megismeréséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az  Középnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. által elkészített, az „A KNYKK Zrt, mint az ALBA VOLÁN Zrt. jogutód
társaság  beszámolója  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  2016.  évi  helyi  közszolgáltatási
tevékenységére vonatkozóan” című dokumentumot megismerte a határozat mellékletében csatolt
tartalom szerint, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                 Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon
belül

III. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2016. (XII.15.) határozata

állásfoglalás kialakítására a a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által
benyújtott menetdíj módosításának tárgyában

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatja a határozat 1. számú mellékletében
csatolt tarifaemelési javaslatot.

Felelős:     - a határozat végrehajtásáért:
         a polgármester
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                     a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő:  a határozat közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon
belül

       - a szerződésmódosítás aláírására: 2016. december 30.

Dunaújváros, 2016. december 15.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, turisztikai és

környezetvédelmi
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke
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