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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 
6000 KECSKEMÉT, KOSSUTH TÉR 1. 

 

 

Ügyiratszám: 11555-6/2017. 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2017. június 20-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A DAKK Zrt. 2016. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása és döntés a 

többlet ellentételezés tárgyában 

 

 

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, a mellékelt DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott 

Kecskemét helyi közszolgáltatási feladatok 2016. évi teljesítéséről szóló beszámolóját és a 

közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. május 31. 

 

 

 Dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

……/2017.(VI. 20.) VVB. sz. határozat 

A DAKK Zrt. 2016. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása és döntés a többlet 

ellentételezés tárgyában 

 

 

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 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2017. június 22-én 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: A DAKK Zrt. 2016. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása és döntés a 

többlet ellentételezés tárgyában 

 

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 2016. évi teljesítéséről 

 

 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság …/2017. (VI. 20.) VVB számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 
 

Ügyiratszám: 11555-5/2017. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2017. június 22-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A DAKK Zrt. 2016. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása és döntés a 

többlet ellentételezés tárgyában 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

 

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 2016. évi közszolgáltatási beszámolóját elkészítette és 

benyújtotta. A beszámolóban részletezettek szerint a Közlekedési szolgáltatónak a menetrend 

szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatásból eredő árbevétele 1.000.737 ezer Ft, egyéb 

bevételekkel együtt az összes bevétele 1.028. 631 ezer Ft, az üzemi eredmény 48.423 ezer Ft 

volt. 

A Közlekedési szolgáltatónak a menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatásból 

eredő összes költsége 1 614 134 ezer Ft volt, az ésszerű nyereség összege (indokolt költségek 

3%-a) 48.423 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.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati 

rendeletében 466 193 ezer Ft ellentételezés került biztosításra 2016. évre.  



 PAGE 3 

 
 

 

 

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

összegből a Közlekedési szolgáltató részére 330 447 ezer Ft összeget fizetett meg.   

 

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 és a még meg nem fizetett 

ellentételezési igényét 303.480 ezer Ft összegben fenntartotta.  

  

A felmerült többlet-ellentételezési igény finanszírozását a települési önkormányzatok helyi 

közösségi közlekedésének támogatása tárgyában meghirdetett pályázati kiírásra benyújtott 

pályázaton elnyert támogatásból és a költségvetési lehetőségek függvényében saját forrásaink 

terhére tervezzük biztosítani. A Hivatalos Értesítő 2017. évi 24. számában jelent meg a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi pályázati kiírása a települési önkormányzatok 

helyi közösségi közlekedésének támogatására. A meghirdetett eljárás rend szerint a pályázaton 

elnyert pontos támogatási összegről 2017. augusztus 4-n kap hivatalos értesítést 

önkormányzatunk. Ennek ismeretében szükség lehet a Közlekedési szolgáltatóval történő 

további egyeztetések lefolytatására. 

 

Kérem a határozat-tervezetben foglaltak szerinti döntés meghozatalát. 

 

Kecskemét, 2017. május 31. 

 

 Dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2017. (VI. 22.) határozata 

A DAKK Zrt. 2016. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása és döntés a többlet 

ellentételezés tárgyában 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester 

11555-5/2017. számú beszámolóját és előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1.) A közgyűlés a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi közszolgáltatási 

beszámolójában foglaltakat megismerte.  

 

2.) A közgyűlés a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. részére 2016. évben a 

közszolgáltatás teljesítéséből adódóan felmerült, az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében biztosított, és a Közszolgáltató részére megfizetett ellentételezés 

mértékét meghaladó többlet ellentételezési igényét megismerte, amit a települési 

önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása tárgyában meghirdetett 

pályázati kiírásra benyújtott pályázaton elnyert támogatásból és a költségvetési 

lehetőségek függvényében saját forrásai terhére tervez biztosítani. 

 

3.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Kaludia polgármestert, hogy a 2. pont szerinti 

pályázat eredményének és a költségvetési lehetőségek ismeretében, az ellentételezéshez 

szükséges előirányzat biztosítására tegyen javaslatot a költségvetés soron következő 

módosításához. 

 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

4.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az ellentételezés 

biztosításáról szóló megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
 


