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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Beszámoló az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi
helyi járatú autóbusz közlekedéssel kapcsolatos közszolgálati tevékenységéről.

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Papp László ÉNYKK Zrt. vezérigazgató
Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző

Az előterjesztést megtárgyalta:
Gazdasági Bizottság
Inota Városrész Önkormányzó Testülete

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

              Bérczes Beáta           Sándor Tamás            dr. Ignácz Anita Éva
                 jogi előadó                             aljegyző                                         jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzatának megrendelése alapján 2015. évben a város közigazgatási
határain belül az Északnyugat-magyarországi  Közlekedési  Központ Zrt.  a Közszolgáltatási
Szerződésben rögzítettek szerint végezte a helyi menetrend szerinti utas szállítást.

A szolgáltató elkészítette és önkormányzatunk számára megküldte a 2015. évi helyi  járatú
autóbusz  közlekedési  közszolgáltatási  tevékenységéről  szóló  beszámolót.  A  beszámoló
szöveges  értékelő  része,  továbbá  az  autóbusz  állományra,  a  bevételekre,  az  eredmény
kimutatásra  és  a  kilométer  teljesítményre  vonatkozó  adatok  táblázatos  formában  jelen
előterjesztés mellékletét képezik.

A beszámoló alapján összességében megállapítható, hogy a 2015. éves gazdálkodási adatok
szerint  az  Északnyugat-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  a  bevételek  és  a
ráfordítások,  kiadások  összehangolásával,  a  fizetési  kötelezettségek  késedelem  nélküli
teljesítésével biztosította a közszolgáltatási feladatok folyamatos, zavartalan ellátását.

A beszámolóban bemutatott  adatok szerint  a helyi  közlekedés  támogatások nélkül számolt
vesztesége 2015. évben 26.002 ezer Ft-ra alakult. 
Önkormányzatunk  saját  forrásból  25.500 ezer  Ft  vissza  nem térítendő  támogatással  járult
hozzá a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez.
Önkormányzatunk  továbbá a  helyi  közösségi  közlekedés  támogatására  kiírt  pályázat  útján
2.703 ezer Ft állami támogatásban részesült, mely összeg négy részletben átadásra került a
szolgáltató  részére.  Amennyiben  a  két  támogatás  együttes  összegét  szembeállítjuk  a
tevékenységen keletkezett veszteséggel, akkor az üzletág 2015. évi nyeresége 2.201 ezer Ft. 

A 2015. évi  nyereség  teljes  összegének megfelelően a  2016. évre igényelt  önkormányzati
támogatás összege a két fél között létrejött megállapodásban 23.000 ezer Ft-ra csökkent.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló anyagát szíveskedjen megtárgyalni,
és döntsön annak elfogadása ügyében!

V á r p a l o t a ,  2016. május 9.

Talabér Márta
              polgármester
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Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2016.  május  26-i  ülésén  a  következő
határozatot hozta:

…/2016. (V.26.) képviselő-testületi
ha t á r o z a t :

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az Északnyugat-magyarországi
Közlekedési  Központ Zrt.  beszámolóját  a  2015.  évi  helyi  autóbusz  közlekedési
közszolgáltatási tevékenységéről 

e l f o g a d j a .

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

    
V á r p a l o t a ,  2016. május 26.

       Talabér Márta                                  dr. Ignácz Anita Éva
         polgármester             jegyző
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