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A napirendi pont rövid tartalma: 
A KNYKK Zrt. megküldte Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 2016. évi elszámolását.
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Javaslat 
a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi helyi közszolgáltatási

tevékenységére vonatkozó beszámoló megismerésére, valamint a társasági általános költség
és pénzügyi eredmény megtérítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

Közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló
A  Középnyugat-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt. megküldte  Dunaújváros  MJV
Önkormányzata részére a 2016. évi helyi közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó beszámolóját.
(az előterjesztés 1.  számú melléklete:  KNYKK kísérőlevele;  a határozati  javaslat 1.  számú
melléklete:  „Középnyugat-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  beszámolója  Dunaújváros
Megyei Jogú Város 2016. évi helyi közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan”)

Veszteségkiegyenlítés
Dunaújváros  Megyei  Önkormányzata  és  a  KNYKK  Zrt.  (volt  Alba  Volán  Zrt.)  jogviszonyát
közszolgáltatási szerződés szabályozza.

A közszolgáltatási szerződés 2012. december hónapban megkötött 12. számú módosításának 12-
13.  pontja  módosította  az  eredeti  (2004.  december  hónapban)  megkötött  közszolgáltatási
szerződés 14.2. és 14.3. pontját. A hatályos közszolgáltatási szerződés szerint a KNYKK Zrt. a
menetrend alapján tárgyhónapban felmerült kilométer futásteljesítmény alapján előlegbekérőt küld
az önkormányzat részére a KNYKK Zrt. által benyújtott kimutatás alapján. 

A KNYKK Zrt.-nek 62.684 eFt előleg visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
Az alábbi táblázatot küldte meg a KNYKK Zrt., mely az önkormányzat által közszolgáltatói
szerződés alapján fizetett működési költségtérítés összegét mutatja be (adatok eFt-ban):

2014 2015 2016

Számlázás Áfa-val 280.624 247.554 0

Támogatás 0 490 178.793

Többlet támogatási 
igény

0 0 17.940

Összesen 280.624 248.044 196.733

A 2014. s 2015. év adatai az általános forgalmi adót is tartalmazzák. 2016. évtől a költségtérítés
elszámolási módja változott, így azt ÁFA nem terheli.

Az Önkormányzat és a KNYKK Zrt. által kötött közszolgáltatói szerződés nem biztosítja a működés
teljes finanszírozását, mivel a társasági általános költség és a pénzügyi eredmény nem képezi az
elszámolás alapját. Az ebből adódó tárgyévi veszteség 17.940  eFt. 
A KNYKK Zrt. azzal a kéréssel fordul Dunaújváros MJV Önkormányzatához, hogy a szerződés
teljesítésével  kapcsolatban felmerült,  de  eddig  az  elszámolás  részét  nem képező költségek is
megtérítésre kerüljenek, biztosítva ezáltal a veszteségmentes működést 2016. évre a KNYKK Zrt.
által  előlegként  számlázott  összeg  259.417  eFt  volt,  melyből  a  többlet  támogatási  igényt  is
figyelembe véve 62.684 eFt jár vissza.

A KNYKK  Zrt.  által  benyújtott  2016.  évi  tevékenységi  beszámoló  eFt-ot  már  úgy  számolta  a
gazdasági  társaság,  hogy  a  társasági  általános  költséget  és  a  pénzügyi  eredményt  is
beszámították 2016. évi végső elszámolásba.

Az Költségvetési  és Pénzügyi  Osztályvezető,  Dudás Pálné osztályvezető asszony az alábbiak
szerinti  véleményét  küldte  meg  az  előkészítő  osztály  részére  (az  előterjesztés  2.  számú
melléklete):
„A tárgyban megküldött 2 email alapján véleményem a következő:



- elvben nem zárható ki a 2 új jogcím beemelése a veszteség megtérítés alapjául szolgáló 
számításba, azonban azt mindenképp biztosítani kell, hogy arányaiban e tételek is a dunaújvárosi 
helyi közlekedés kiadásaként alapul vett arányban szerepeljenek az adatok között. Jelenleg 
részletes számítások nem állnak rendelkezésre.

A közgyűlési határozatban a növekedés összegét szerepeltetni szükséges.”

Figyelembe  nem véve  a  KNYKK Zrt.  által  kért  költségbeszámítást,  az  Önkormányzat  részére
80.625  eFt  járna  vissza,  amit  a  KNYKK Zrt.  a  2016.  évben  teljesített  túlfizetést  2017.  évben
kompenzálhatna.

A KNYKK Zrt. a 2016. évi tevékenységi beszámolójában az alábbiak emelte ki:
„2016. évre a társaság által előlegként számlázott összeg 259.417 E Ft volt, melyből a többlet
támogatási igényt is figyelembe véve 62.684 E Ft jár vissza.
Amennyiben az Önkormányzat támogatja a KNYKK Zrt. kérését, úgy Társaságunknak lehetősége
nyílik Dunaújváros sportéletének, évente 5-8 millió forintos összeggel történő támogatására.”

Az előterjesztést  megtárgyalta  a  pénzügyi bizottság,  valamint  a  gazdasági  és  területfejlesztési
bizottság.

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen.

Az előbbiek alapján az alábbi határozatokat terjesztjük elő.

A változat
Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2017. (III.16.) határozata 
a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi helyi közszolgáltatási
tevékenységére vonatkozó beszámoló megismeréséről, valamint a társasági általános

költség és pénzügyi eredmény megtérítésével kapcsolatos döntés meghozataláról:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az Középnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott, a határozat 1. számú mellékleteként csatolt 2016. évi
tevékenységi beszámolót megismerte, és elfogadja azzal, hogy 2016. évre a társasági általános
költségeket,  valamint  a  pénzügyi  eredményt  sem  kívánja  viselni,  mivel  ezen  költségek  nem
képezik a felek között érvényes és hatályos közszolgáltatási szerződés tárgyát, és megállapítja,
hogy a KNYKK Zrt.-nek 80.625 E Ft előleg visszafizetési kötelezettsége keletkezett 2016. évben
az önkormányzat részére előlegként kiszámlázott 259.417-eFt-ból.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltak alapján a jelen határozat 2.
mellékletét  képező 2017.  január havi  veszteségtérítési  előleg kérelmét nem fogadja el,  kéri  az
igény 1. pontnak megfelelő kiállítását, egyben hozzájárul, hogy az 1. pont szerint az önkormányzat
részére  visszajáró  összegbe  a  KNYKK  Zrt.  2017.  január-április  veszteségtérítési  igénye
beszámításra kerüljön.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  KNYKK  Zrt.  költségviselési  módosítási
javaslatával  kapcsolatosan kinyilvánítja,  hogy 2017.  január  01-től  a  társasági  általános költség
viselését  vállalja,  de  a  pénzügyi  eredmény  viselésére  vonatkozó,  KNYKK  Zrt.  által  kért
szerződésmódosítási  javaslatot  nem  fogadja  el,  egyben  utasítja  a  polgármestert  a  határozat
közlésére és a KNYKK Zrt. által megküldött közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően.

Felelős  : a határozat végrehajtásáért:
                            a polgármester

          a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke



         a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
                          a vagyonkezelési osztály vezetője

                    
Határidő: a határozat közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon
belül
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mellékletét  képező 2017.  január havi  veszteségtérítési  előleg kérelmét nem fogadja el,  kéri  az
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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

Dunaújváros, 2017. március 16.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke


