
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 12. 13.

Javaslat  a  Középnyugat-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  2018.  évi  várható
eredményéről  szóló tájékoztató megismerésére és tarifamódosítási  javaslattal  kapcsolatos
állásfoglalás kialakítására

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Suralik András forgalmi igazgató, KNYKK Zrt.
Erős István Fejér megyei személyszállítási üzletágvezető-helyettes

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 12. 04.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 12. 04.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 12. 04.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 12. 04.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A  KNYKK  Zrt.  megküldte  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  részére  a  2018.  évi  várható
eredményéről szóló tájékoztatóját  és javaslatot  tett  tarifamódosításra,  mely 2019.  január  01-én
lépne hatályba.

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:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi várható eredményéről

szóló tájékoztató megismerésére és tarifamódosítási javaslattal kapcsolatos állásfoglalás
kialakítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tájékoztató a 2018. évi várható ereményről
A  Középnyugat-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt. megküldte  Dunaújváros  MJV
Önkormányzata  részére  a  2018.  évi  helyi  közszolgáltatási  tevékenységre  vonatkozó  várható
eredményéről szóló tájékoztatóját. (az I. határozati javaslat melléklete: „Tájékoztató Dunaújváros
Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedés 2018 évi várható eredményről)

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 várhatóan 36.315 eFt előleg visszafizetési kötelezettsége fog keletkezni a 2018.
I-VIII. havi gazdálkodási adatokból kalkuláltan.

II. Tarifamódosítás 
A  KNYKK  Zrt.  megküldte  az  Önkormányzat  részére  a  tarifamódosítási  javaslatát  is. (a  II.
határozati javaslat melléklete)

Az  emelés  mértékének  meghatározásához  az  MNB  2019-re  vonatkozó  3,1  %-os  infláció
előrejelzését vette alapul a társaság.

Tarifaelem 
megnevezése

Érvényes bruttó 
tarifa 2018. 01. 01. 
(Ft/db) 

Javasolt bruttó 
tarifa 2019. 01.01-től
(Ft/db)
Tarifaemelés 
mértéke (%)

Menetjegy ára 
elővételben váltva

240 250 104,2

Menetjegy ára 
autóbuszon váltva

290 300 103,4

Összvonalas havi 
általános bérlet 

6.900 7.100 102,9

Összvonalas 
félhavi általános 
bérlet

103,0
20.600

3.800 3.900 102,6

Összvonalas 
általános havi 18.400 19.000 103,3



bérlet arckép 
nélkül

20.000
Összvonalas 
negyedéves 
általános bérlet

Összvonalas 
általános 
negyedéves bérlet 
arckép nélkül

55.000 56.700 103,1

Tanuló-, nyugdíjas 
havi bérlet

2.400 2.500 104,2

Tanuló-, nyugdíjas 
negyedéves bérlet

7.000 7.200 102,9

A 3,1 %-os tarifaemelés hatása a jelenlegi értékesítési volument figyelembe véve 6.583.425,- 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 pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság,  valamint  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és
turisztikai bizottság.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottsága
véleményezte  a  Középnyugat-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  2018.  évi  várható
eredményéről  szóló  tájékoztató  megismerésére  és  tarifamódosítási  javaslattal  kapcsolatos
állásfoglalás kialakítására című előterjesztést és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményezte a “ Javaslat a
Középnyugat-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  2018.  évi  várható  eredményéről  szóló
tájékoztató megismerésére  és  tarifamódosítási  javaslattal  kapcsolatos  állásfoglalás  kialakítására”
vonatkozó előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és
Turisztikai  Bizottsága  véleményezte  a  javaslat  a  Középnyugat-magyarországi  Közlekedési
Központ Zrt. 2018. évi várható eredményéről szóló tájékoztató megismerésére és tarifamódosítási
javaslattal kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról (8697/2018.) szóló előterjesztést és a határozati
javaslatok támogatásával közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

A  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Középnyugat-
magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  2018.  évi  várható  eredményéről  szóló  tájékoztató
megismerésére  és  tarifamódosítási  javaslattal  kapcsolatos  állásfoglalás  kialakítására” című
előterjesztést és az I-II. Határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

Az előbbiek alapján az alábbi határozatokat terjesztjük elő.



I. Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…/2018. (XII.13.) határozata
a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi várható eredményéről

szóló tájékoztató megismeréséről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja,  hogy a  Középnyugat-magyarországi
Közlekedési  Központ  Zrt. által  benyújtott,  a  határozat  mellékleteként  csatolt  2018.  évi  várható
eredményről szóló tájékoztatót megismerte, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős  : a határozat végrehajtásáért:
                            a polgármester

         a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
                          a vagyonkezelési osztály vezetője

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

II. Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2018. (XII.13.) határozata
állásfoglalás kialakítására a a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által

benyújtott menetdíj módosításának tárgyában

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem  támogatja  a  KNYKK  Zrt.  által  előterjesztett
tarifaemelési javaslatot, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

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

Dunaújváros, 2018. december 13.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke

                   Tóth Kálmán s.k. Cserni Béla s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság            a városüzemeltetési, környezetvédelmi és
elnöke turisztikai bizottság elnöke


