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Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

 

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

Zrt. (továbbiakban: Közlekedési szolgáltató) között 2016. december 22-én közszolgáltatási 

szerződés (továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) jött létre 2017. 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 2017. évi közszolgáltatási beszámolóját elkészítette és 

benyújtotta. A beszámolóban bemutatott menetrendszerinti személyszállítási 

közszolgáltatással összefüggésben keletkezett általa bemutatott költség 1.866.403 ezer Ft. A 

méltányos nyereség összege, mely a közszolgáltatási szerződés IX.4.2. pontja alapján a 

közszolgáltatással összefüggésben felmerült költség 3 %-a, azaz 55.992 ezer Ft. Az értékesítés 

nettó árbevétele 975.906 ezer Ft, az egyéb bevétel 83.287 ezer Ft. A bevétellel nem fedezett 

költség összege, így 863.202 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 biztosít.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII. 15.) önkormányzati 

rendeletében 466 193 ezer Ft ellentételezés került biztosításra 2017. évre.  

 

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

összegből a Közlekedési szolgáltató részére 349.645 ezer Ft összeget fizetett meg.   



 

 

 

 

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter által a települési önkormányzatok helyi közösségi 

közlekedésének támogatására 2017. évben meghirdetett pályázati kiírás alapján Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KSZFO/8356-

77/2017-NFM számú támogatói okiratában 96.251.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesítette. 

 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 30. §. (5) bekezdése 

szerint, „amennyiben a közlekedési szolgáltató nem pályázat útján került kiválasztásra, az 

ellentételezés számításánál költségként az azonos jellegű és színvonalú közszolgáltatási 

feladatokat ellátó hatékonyan működő szolgáltatók átlagköltségeit kell figyelembe venni.” 

Ennek figyelembevételével az elfogadható költség szint 1.660.307 eFt. 

Fentiek figyelembevételével a beszámoló alapján a Közlekedési szolgáltató még meg nem 

fizetett ellentételezési igénye 205.027 ezer Ft lehet.  

  

A felmerült többlet-ellentételezési igény finanszírozását a települési önkormányzatok helyi 

közösségi közlekedésének támogatása tárgyában meghirdetésre kerülő pályázaton elnyert 

támogatásból és a költségvetési lehetőségek függvényében saját forrásaink terhére tervezzük 

biztosítani.  

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása tárgyában a 

pályázat kiírásának és lefolytatásának időpontja jelenleg nem ismert, így a közszolgáltatási 

szerződés IX.4.8. alapján, ha központi normatív forrás igénylésére nincs lehetőség, úgy a 

tárgyévre tervezett központi normatív támogatás összegét a tárgyévet követő év október 31. 

napjáig kell egyösszegben megfizetni. Ennek ismeretében szükség lehet a Közlekedési 

szolgáltatóval történő további egyeztetések lefolytatására. 

 

Kérem a határozat-tervezetben foglaltak szerinti döntés meghozatalát. 

 

Kecskemét, 2018. június 11. 

 

 Dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2018. (VI. 21.) határozata 

A DAKK Zrt. 2017. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása és döntés a többlet 

ellentételezés tárgyában 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester 

16012-2/2018. számú beszámolóját és előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1.) A közgyűlés a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi közszolgáltatási 

beszámolójában foglaltakat megismerte.  

 

2.) A közgyűlés a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. részére 2017. évben a 

közszolgáltatás teljesítéséből adódóan felmerült, az önkormányzat 2017. évi 

költségvetésében biztosított, és a Közszolgáltató részére megfizetett ellentételezés 

mértékét meghaladó többlet ellentételezési igényét megismerte, amit a települési 

önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása tárgyában meghirdetésre 

kerülő pályázaton elnyert támogatásból és a költségvetési lehetőségek függvényében saját 

forrásai terhére tervez biztosítani. 

 

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

pályázat eredményének és a költségvetési lehetőségek ismeretében, az ellentételezéshez 

szükséges előirányzat biztosítására tegyen javaslatot a költségvetés módosításához. 

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

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

biztosításáról szóló megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


