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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 
6000 KECSKEMÉT, KOSSUTH TÉR 1. 

 

 

Ügyiratszám: 3265-26/2016. 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2016. június 28-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A DAKK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása, és az 

önkormányzat, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter és a DAKK Zrt. közötti háromoldalú 

megállapodás módosítása 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II. 14.) önkormányzati rendelete 49. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja alapján a fenti 

tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2016. május 31. 

 

 

 Dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

……/2016.(VI. 28.) VVB. sz. határozat 

A DAKK Zrt. 2016. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása, és az 

önkormányzat, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter és a DAKK Zrt. közötti háromoldalú 

megállapodás módosítása 

 

 

A bizottság megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester tárgyi előterjesztését, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési beszámolót és előterjesztést a közgyűlés 

számára elfogadásra javasolja. 
 



 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

BESZÁMOLÓ ÉS ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2016. június 30-án 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: A DAKK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása, és az 

önkormányzat, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter és a DAKK Zrt. közötti háromoldalú 

megállapodás módosítása 

 

Az előterjesztést készítette: Mérnöki Iroda Öveges László irodavezető 

    Városüzemeltetési Osztály dr. Orbán Csaba osztályvezető 

 

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1. 

 

Mellékletek: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. beszámolója a helyi  

  közszolgáltatási feladatok 2015. évi teljesítéséről 

Háromoldalú megállapodás módosított 1. számú mellékletének tervezete 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság …/2016. (VI. 28.) VVB számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 





 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 
 

Ügyiratszám: 3265-27/2016. 

 

BESZÁMOLÓ ÉS ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2016. június 30-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A DAKK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása, és az 

önkormányzat, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter és a DAKK Zrt. közötti 

háromoldalú megállapodás módosítása 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

I. A DAKK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési 

Központ Zrt. jogelődjeként a Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt. (továbbiakban: 

Közlekedési szolgáltató) között 2014. december 23-án közszolgáltatási szerződés 

(továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) jött létre 2015. január 1. napjával kezdődő 

hatállyal Kecskemét Megyei Jogú Város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállítási közszolgáltatás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására.  

 

A Közszolgáltatási Szerződés IX.5.2. pontjában foglaltak szerint a Közlekedési 

szolgáltató köteles évente a közszolgáltatás összesített adatait tartalmazó közszolgáltatási 

beszámolót készíteni, és az önkormányzat részére elfogadás és jóváhagyás végett átadni. 

Az éves beszámoló struktúráját a Közszolgáltatási Szerződés 5. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

A Közlekedési szolgáltató a 2015. évi közszolgáltatási beszámolót elkészítette és 

benyújtotta. A beszámolóban részletezettek szerint a Közlekedési szolgáltatónak a 

menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatásból eredő árbevétele 

1 012 748 ezer Ft, egyéb bevételekkel együtt az összes bevétele 1 029 938 ezer Ft, az 

üzemi eredmény 42 998 ezer Ft volt. 

A Közlekedési szolgáltatónak a menetrend szerinti helyi személyszállítási 

közszolgáltatásból eredő összes költsége 1 433 248 ezer Ft volt, az ésszerű nyereség 

összege (indokolt költségek 3%-a) 42 997 ezer Ft. 

 

A Közszolgáltatási Szerződés IX.4.1. pontjában foglaltak értelmében az önkormányzat, 

mint megrendelő a Közlekedési szolgáltatónak a bevételekkel nem fedezett, indokolt 

költségeinek, valamint a szokásos mértékű ésszerű nyereségnek a díjbevétellel, 

szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és 

támogatásokkal nem fedezett összegéig ellentételezést (továbbiakban: ellentételezés) 

biztosít.  
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A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

305/2014.(XII. 18.) határozatának 8. pontjában foglaltak alapján Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati 

rendeletében 466 193 ezer Ft-ot biztosított az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a 

Közlekedési szolgáltatónak a közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséből eredően a 

bevételekkel nem fedezett, indokolt költségei ellentételezésére.  

A Közszolgáltatási Szerződés IX.4.7. pontjában foglaltak alapján az önkormányzat a fenti 

összegből a Közlekedési szolgáltató részére 345 513 ezer Ft összeget fizetett meg, 

326 335 ezer Ft-ot saját forrásból, 19 178 ezer Ft-ot központi támogatásból, a fennmaradó 

100 795 ezer Ft összeg megfizetéséről felek a Közszolgáltatási Szerződés IX.4.8. 

pontjában foglaltak szerint a központi támogatás függvényében rendelkeznek.  

 

A beszámoló elfogadását előkészítő egyeztetések során a beszámolóban kimutatott egyes 

költségekre, és adatokra vonatkozóan a Közlekedési szolgáltatótól kiegészítő 

tájékoztatást és indokolást kértünk, melyet a Közlekedési szolgáltató teljesített. A 

kiegészítő tájékoztatás tanulmányozását követően az abban foglaltakra is tekintettel az 

egyéb ráfordítás soron kimutatott 10.000 ezer Ft mértékű céltartalék tervezését kértük 

felülvizsgálni, tekintettel arra, hogy a tervezett tartalék felhasználásának Közlekedési 

szolgáltató által megjelölt célja a Modern Városok program keretében tervezett Noszlopy 

Gáspár parki autóbusz-pályaudvart érintette. A beszámoló egyeztetése kapcsán 

keletkezett dokumentumokat jelen előterjesztéshez csatolom. 

 

Javasolom, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Közlekedési szolgáltató által megküldött 

beszámolót, az abban részletezettek szerint a Közlekedési szolgáltató által kimutatott, 

100 795 ezer Ft összegű, a bevételekkel nem fedezett indokolt költséget az előzőekben 

részletezettek szerinti 10 000 ezer Ft összeggel csökkentett mértékben 90 795 ezer Ft 

összegben fogadja el. Javasolom továbbá, hogy az így felmerült többlet-ellentételezési 

igény finanszírozása a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 

támogatása tárgyában meghirdetett pályázati kiírásra benyújtott pályázaton elnyert 

támogatásból valósuljon meg, és a közgyűlés egyben vállaljon kötelezettséget arra, hogy 

a pályázat eredménytelensége esetén, támogatási forrás hiányában a többlet-

ellentételezést saját forrásai terhére biztosítja. 

A Közlekedési szolgáltató beszámolója a határozat-tervezet 1. számú mellékletét képezi. 

 

 

II. Az önkormányzat, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter és a DAKK Zrt. közötti háromoldalú 

megállapodás módosítása 

 

Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztere (továbbiakban: Miniszter), az 

önkormányzat és a Közlekedési szolgáltató a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 

2012. évi XLI. törvény 5.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott helyi 

személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő 

ellátása feltételeinek rögzítése céljából 2014. december 23-án megállapodást 

(továbbiakban: Megállapodás) kötöttek. 

 

A Közlekedési szolgáltató 2016. május 16-án kelt tájékoztatása szerint a regionális 

járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás utazási igényekhez igazodó 

módosítása a Megállapodás módosítását teszi szükségessé. A módosítási kérelem 

felterjesztése megtörtént, a Közlekedési szolgáltató a Megállapodás módosításához 

szükséges dokumentációt a Miniszter részére megküldte.  
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A módosított melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

199/2015.(IX.24.) határozatában foglalt javaslatokat tartalmazza.  

A melléklet tervezetét a határozat-tervezet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

A regionális járatokkal történő helyi személyszállítás kiszolgálásával kapcsolatosan 

felmerülő költséget ugyanakkor az önkormányzatnak a Közlekedési szolgáltató részére 

meg kell fizetnie. 2016. július 1. és 2016. december 31. közötti időszakban a Közlekedési 

szolgáltató a helyi személyszállításra 321 117,2 km regionális teljesítményt fordít, 

melynek költsége nettó 5 715 886 Ft. A finanszírozásra a Felek pénzügyi megállapodást 

kötnek. 

 

Javaslom ezt az igényt a Közlekedési szolgáltató 2016. évi beszámolójával egyidejűleg 

megvizsgálni és a Közszolgáltatási Szerződés IX.4.14. pontja szerinti elszámolás 

keretében megtéríteni. 

 

 

Kérem a beszámolóban foglaltak szíves elfogadását, és a határozat-tervezetben foglaltak 

szerinti döntés meghozatalát. 

 

Kecskemét, 2016. május 31. 

 

 Dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2016. (VI. 30.) határozata 

A DAKK Zrt. 2016. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása, és az 

önkormányzat, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter és a DAKK Zrt. közötti háromoldalú 

megállapodás módosítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester 

3265-27/2016. számú beszámolóját és előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1.) A közgyűlés a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi közszolgáltatási 

beszámolóját elfogadja.  

 

 

2.) A közgyűlés a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. részére 2015. évben a 

közszolgáltatás teljesítéséből adódóan felmerült, az önkormányzat 2015. évi 

költségvetésében biztosított, és a Közszolgáltató részére megfizetett ellentételezés 

mértékét meghaladó többlet ellentételezést 90 795 ezer Ft összegben a települési 

önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása tárgyában meghirdetett 

pályázati kiírásra benyújtott pályázaton elnyert támogatásból, a támogatással nem 

fedezett összeg mértékéig, illetőleg támogatás hiányában saját forrásai terhére biztosítja. 

A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az erről szóló 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

3.) A közgyűlés a regionális járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás utazási 

igényekhez igazodó módosítását jóváhagyja, és felkéri Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztere, Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. között hatályban lévő 

megállapodás módosítására, és felhatalmazza annak aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

4.) Az önkormányzat a regionális járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás 

módosításával felmerülő költségeket a DAKK Zrt. 2016. évi beszámolójának elfogadása 

során a 2016. évi ellentételezés elszámolásakor, azzal egyidejűleg rendezi. 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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