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ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy: Helyi tömegközlekedésről szóló 2020. évi beszámoló 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. április 28. napján Kistarcsa Város Polgármestere 
121/2020. (IV. 28.) számú határozata alapján a kistarcsai helyi menetrendszerinti autóbuszos 
személyszállítási közlekedési feladatok ellátására közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: 
Szerződés) kötött a feladatot korábban is ellátó Szekér-Transz 99 Bt.-vel (székhely: 2118 
Dány, Fő út 8., a továbbiakban: Szolgáltató). A Szerződés 2020. május 1. napjától 2021. október 
31. napjáig tartó határozott időtartamra szól.  
 
A Szerződés IX/2. pontja alapján a Szolgáltató köteles minden év március 31. napjáig 
beszámolóját benyújtani az Önkormányzat részére, amely tartalmazza az előző év 
közszolgáltatási tevékenységének mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelését. A 
beszámolónak részét képezi a közszolgáltatással kapcsolatosan elkülönítetten nyilvántartott 
bevételek és kiadások jogcímenkénti felbontásban történő bemutatása, valamint tartalmaznia 
kell a szerződésben foglaltak teljesítésével összefüggő minden lényeges tény és körülmény 
ismertetése mellett: 
1. az indított járatok számát, 
2. a hasznos és rezsi kilométer teljesítményt,  
3. a férőhely-kilométer teljesítményt, 
4. az utas-számot és utaskilométer-teljesítményt, 
5. bevételekről készített kimutatást (menetdíjbevételeket jegy fajtánként is részletezve), 
6. az üzemeltetett autóbuszok számát, életkor és kilométer-telítettség szerinti megosztását, 
7. a közszolgáltatás során foglalkoztatottak nevét, lakcímét,  
8. a baleseti statisztikát, 
9. a regisztrált késések és járatkimaradások számát,  
10. az utas-panaszokról készített tájékoztatást. 
 
Szolgáltató 2021. március 30. napján benyújtotta az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
helyi személyszállítással kapcsolatos 2020. január 1. - 2020. december 31. közötti 
közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolóját (1. számú melléklet). Szolgáltató a 
beszámolóban ismertette a Szerződés alapján szükséges adatokat, kitért arra, hogy 2020. évben 
a jegy- és bérleteladások számai (a kialakult vírushelyzetnek köszönhetően is) jelentősen 
visszaestek a 2019. évi adatokhoz viszonyítva, melyből adódóan az értékesítésből származó 
bevételei is csökkentek.  
 
A 2019. évi beszámoló adataival összevetve megállapítható, hogy a 2020. évi jegy és bérlet 
eladásokból származó bevételek az előző évhez képest több, mint 40 %-kal estek vissza, 
Szolgáltató a 2019. évi jegy és bérlet eladásokból származó bevételek kb. 56 %-át érte el 2020. 
évben. 
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A Szerződés VIII/3. pontja alapján Szolgáltató 2020. májusától minden hónapban 1 200 000 Ft 
összegű veszteség kiegyenlítést kapott az Önkormányzattól. A korábbi időszakban a 
veszteségkiegyenlítés mértéke havi 600 000 Ft volt, így összesen 2020. év folyamán az 
Önkormányzat 12 000 000 Ft összeget fizetett Szolgáltató részére a közszolgáltatás 
veszteségeinek fedezése céljából. 

 
 

Határozati javaslat 
 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján elfogadja a Szekér-Transz 99 Bt. (2118 Dány, Fő út 8.) 
előterjesztéshez mellékelt, a kistarcsai helyi menetrendszerinti autóbuszos 
személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló 2020. évi beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
 
Kistarcsa, 2021. április 8. 

Juhász István 
polgármester 


