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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. május 25-i ülésére 

 

 
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

 
Tárgy:  Beszámoló az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi 

helyi járatú autóbusz közlekedéssel kapcsolatos közszolgálati tevékenységéről. 

 

 

Előterjesztő: Campanari-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 2017. évben a város közigazgatási 

határain belül az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: 

ÉNYKK Zrt.) a 2014. decemberében létrejött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint 

végezte a helyi menetrend szerinti utas szállítást. 

 

A szolgáltató elkészítette és önkormányzatunk számára megküldte a 2017. évi helyi járatú 

autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló 

szöveges értékelő része, továbbá a bevételekre, a teljesítményekre, az autóbusz állományra és 

az eredmény kimutatásra vonatkozó adatok táblázatos formában jelen előterjesztés mellékletét 

képezik. 

 

A beszámolóban bemutatott adatok szerint a helyi közlekedés támogatások nélkül számolt 

vesztesége 2017. évben 36.809.487 Ft-ra alakult. 

Fejlesztési célra kapott támogatásként az év során 1.825.604. Ft-ot számolt el a szolgáltató, 

így az ezzel korrigált veszteség 34.983.883 Ft. A szokásos mértékű nyereség összege az 

értékesítés nettó árbevételének 1%-a, azaz 623.375 Ft. 

A szolgáltató ellentételezési igénye így mindösszesen 35.607.258 Ft. 

Támogatásként és veszteség térítésként 2017. év vonatkozásában az alábbi összegek 

realizálódtak a szolgáltatónál: 

 

Önkormányzatunk saját forrásból 18.945.066 Ft vissza nem térítendő támogatással járult 

hozzá a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez. 

Önkormányzatunk továbbá a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján 

2.738.000 Ft állami támogatásban részesült, mely összeg átadásra került a szolgáltató részére. 

 

Az ÉNYKK Zrt. részére - a minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és 

közvetett hatásainak ellentételezése érdekében - a bérfejlesztés megvalósításához az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

101/A. §-a szerinti SZT 116879 számú támogatói okirat alapján Várpalota helyi közlekedés 

vonatkozásában 5.772.000 Ft többletforrás került biztosításra.  

 

Az ÉNYKK Zrt. a felsorolt jogcímek alapján 2017. évi tevékenységéhez eddig összesen 

27.455.066 Ft támogatást és veszteségtérítést kapott. A bevételeket, továbbá a különböző 

jogcímen kapott támogatásokat, veszteségtérítéseket is figyelembe véve a társaság meg nem 

térített ellentételezési igénye 8.152.192 Ft.  

 

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 ,  2018. május 7. 

 

 

        Campanari-Talabér Márta 

                      polgármester 



 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota Gárdonyi G. u. 39. 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. május 25-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2018. (V.25.) képviselő-testületi 

ha t á r o z a t : 

 

 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Északnyugat-magyarországi  

Közlekedési Központ Zrt. beszámolóját a 2017. évi helyi autóbusz közlekedési 

közszolgáltatási tevékenységéről elfogadja. 

 

2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

intézkedjen a szolgáltató 8.152.192 Ft összegű ellentételezési igényének kiegyenlítéséről 

Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.22.) 

önkormányzati rendeletében a helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatására 

rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére. 

 

 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

                       az ellentételezési igény utalására: 2018. június 15. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

    Bérczes Beáta jogi előadó 

        

 

Várpalota, 2018. május 25.         

 

 

          

 Campanari-Talabér Márta                             dr. Ignácz Anita Éva 

           polgármester                                jegyző 

 

 

 

 

 

 


