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közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2017. évi tevékenységéről szóló
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A napirendi pont rövid tartalma: 
A KNYKK Zrt. megküldte Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 2017. évi elszámolását, és a
2017. évi tevékenységi beszámolóját.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 8697/2018.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:
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Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
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Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
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II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
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Javaslat 
a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi helyi közszolgáltatási
tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló
A  Középnyugat-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt. megküldte  Dunaújváros  MJV
Önkormányzata részére a 2017. évi helyi közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó elszámolását.
(az előterjesztés 1.  számú melléklete:  KNYKK kísérőlevele;  a határozati  javaslat 1.  számú
melléklete: „Dunaújváros helyi autóbusz-közlekedés 2017 évi elszámolása”; a határozati javaslat
2. számú melléklete: „KNYKK Zrt. beszámolója Dunaújváros Megyei Jogú Város 2017. évi helyi
közszolgáltatási tevékenységére 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 59.472 eFt előleg visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
A 2018. évi januári veszteségtérítési igényük (28.546.900,- Ft) kompenzálása után fennmaradó
fizetési  kötelezettségük  30.925.100,-  Ft,  melyet  az  azt  követő  hónapok  során  felmerülő
veszteségtérítési igényüknél kompenzálnak.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság,
valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottsága
véleményezte  a  Középnyugat-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  2017.  évi  helyi
közszolgáltatási  tevékenységére  vonatkozó  elszámolás  és  a  2017.  évi  tevékenységéről  szóló
beszámoló elfogadására című előterjesztést és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményezte a “Javaslat  a
Középnyugat-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  2017.  évi  helyi  közszolgáltatási
tevékenységére  vonatkozó  elszámolás  és  a  2017.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámoló
elfogadására”  vonatkozó előterjesztést  és  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolja  a
Közgyűlésnek.

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Javaslat a Középnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó elszámolás és
a 2017.  évi  tevékenységéről  szóló beszámoló elfogadására” című  előterjesztést  és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Az előbbiek alapján az alábbi határozatokat terjesztjük elő.



Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2018. (IV.19.) határozata 
a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi helyi közszolgáltatási
tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése kinyilvánítja,  hogy a  Középnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott, a határozat 1. számú mellékleteként csatolt 2017. évi
elszámolást és a határozat 2. számú mellékleteként csatolt 2017. évi tevékenységére vonatkozó
beszámolót  megismerte,  és  elfogadja  azzal,  hogy  a  KNYKK  Zrt.-nek  59.472  E  Ft  előleg
visszafizetési  kötelezettsége  keletkezett  2017.  évben  az  önkormányzat  részére  kiszámlázott
előlegre  vonatkozóan,  mely  összeg  visszafizetésétől  eltekint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata, azt a 2018. évi veszteségtérítési előleg összegébe beszámítja, egyben utasítja a
polgármestert a határozat közlésére.

Felelős  : a határozat végrehajtásáért:
                            a polgármester

         a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
                          a vagyonkezelési osztály vezetője

                    
Dunaújváros, 2018. április 19.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke

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


