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Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk  és  az  Északnyugat-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  (a
továbbiakban  ÉNYKK  Zrt.)  jogelődje  a  Bakony  Volán  Zrt.  között  2014.  decemberében
létrejött  közszolgáltatási  szerződés  alapján  az  ÉNYKK Zrt.  végzi  a  helyi  járatú  autóbusz
közlekedési szolgáltatást Várpalota város teljes közigazgatási területén.

Az ÉNYKK Zrt. negyedévente köteles bemutatni a szolgáltatás üzletág eredmény kimutatását
az esetleges negatív üzleti eredmény elkerülése érdekében.

Az ÉNYKK Zrt. elkészítette és megküldte a 2016. I. negyedévi eredmény kimutatását a helyi
járatú autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről.

A bázisadatokhoz viszonyított bevételeket az 1. sz. melléklet, az eredmény kimutatást a 2. sz.
melléklet tartalmazza.

A gazdálkodási adatokat a szolgáltató az alábbiak szerint mutatja be:

- A helyi közlekedés nettó árbevétele az előző évi bázis érték 99,7%-a, azaz 44 e Ft-tal
kevesebb. 

- Az utasok által fizetett menetdíj bevétel, - beleértve a menetjegyeket és a bérleteket -
0,4%-kal nőtt, a szociálpolitikai menetdíj támogatás azonban 125 e Ft-tal csökkent az
előző év hasonló időszakának adatához képest.
A menetjegyes bevétel kismértékű csökkenést mutat, a bérletes utazásban viszont 1%-
os növekmény tapasztalható. Ezen belül az egyvonalas és az összvonalas bevételben
egyaránt növekmény volt.

- A  kedvezményes  utazásban  forgalom  visszaesés  következett  be,  így  a  tanuló-
nyugdíjas  bérletek  utáni  szociálpolitikai  menetdíj  támogatás  is  kevesebb  a  bázis
adathoz képest (96,5%).

- A  65  éven  felüliek  díjmentes  utazásához  igénybe  vehető  támogatás  Várpalota
lakosságszámának csökkenése miatt kevesebb az előző évinél (99,1%).

- A költségek és ráfordítások a vizsgált időszakban a bázis érték 99,2%-án alakultak. A
közvetlen  költségek  csökkentek,  a  közvetett  költségeknél  kismértékű  növekmény
jelent meg.

- Az üzemanyag költségben a szolgáltató megtakarítást  ért  el,  ennek elsődleges  oka,
hogy az üzemanyagok ára az előző évhez képest közel 16%-kal csökkent.

- Az amortizációs költségek bázisszinten alakultak.
- Önkormányzatunk által a beszámoló elkészítésének időpontjáig vissza nem térítendő

támogatás nem került átutalásra.

Összességében megállapítható,  hogy a helyi  autóbusz-közlekedés  2016.  évi  I.  negyedéves
bevételekkel nem fedezett indokolt költsége 6.729 eFt.
Amennyiben  az  időarányos  önkormányzati  támogatás  5.750  eFt  átutalása  megtörténik,  a
bevételekkel nem fedezett költség összege 979 eFt-ra módosul. Tekintettel arra, hogy ez még
csak első negyedéves adat,  így év végéig akár pozitív,  akár negatív irányban módosulhat.
Önkormányzatunknak  akkor  van  kötelezettsége  a  bevételekkel  nem  fedezett  összeg



megtérítésére,  amennyiben az az év végén is  fennáll  és a  szolgáltatás  éves kimutatásában
negatív eredmény szerepel.

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az eredmény - kimutatás anyagát szíveskedjen
megtárgyalni, és döntsön annak elfogadása tárgyában!

V á r p a l o t a ,  2016. június 2.

Talabér Márta
              polgármester



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota Gárdonyi G. u. 39.

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2016.  június  23-i  ülésén  a  következő
határozatot hozta:

…/2016. (VI.23.) képviselő-testületi
ha t á r o z a t :

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  Északnyugat-magyarországi
Közlekedési  Központ  Zrt.  eredmény  kimutatását  a  2016.  I.  negyedévi  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. június 23.

       Talabér Márta                                 dr. Ignácz Anita Éva
         polgármester             jegyző
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