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Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedéshatósági árainak
megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
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Tisztelt Képviselő-testület!

A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedést 2007. január 1-től Közszolgálatási Szerződés
keretében az MB Balaton Kft bonyolítja. A Kft. ügyvezető igazgatója Kiss Zsolt úr az
előterjesztés 1. számú mellékletét képező javaslattal él Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete felé. A javaslat szerint csak a vonaljegy árát szükséges megemelni,
amelyet az üzemanyag és az energia árak emelése, illetve a 2008. évi 9 %-os várható infláció
valamint a személyi jellegű költségek és járulékainak növekedése teszi indokolttá.
A fentiek figyelembevételével az MB Balaton Kft. ügyvezetője kezdeményezte a menetdíjak
emelését a gazdálkodási egyensúlyának megtartása érdekében. Az előterjesztés 1. számú
melléklete azt is tartalmazza, hogy a rendeletben szereplő díjtételek mellett a helyi járat
közlekedésről készített kimutatás - 2007. szeptember 30-ig vizsgálva – 25.625 e Ft nettó
árbevételt eredményezett, amely az indított 7.800 db helyi járt és 153.660 hasznos km
megtételét követően, 62.422 fő utas „kiszolgálásának” köszönhető.

A fenti információk birtokában összehasonlítást végeztünk az elmúlt évi adatokkal szemben.
A vizsgálat eredményét az alábbi táblázat mutatja:

Vizsgált időszakVizsgálati tényező
2006. évi 2007. évi

Változás mértéke
%-ban

Indított helyi járatok
száma (db)

18 954 7 800 41,15

Hasznos km 145 127 153 660 105,88
Helyi összes bevétel (eFt) 29 448 25 625 87,01

Költségek ráfordítások
összesen (eFt)

40 039 35 510 88,69

Az elmúlt évben az idei évhez képest azonos időszakot vizsgálva 2,43 –szor több járatot
indított az akkori szolgáltató. Ezzel szemben a megtett hasznos km 5.88 %-kal több az idei
évben, így a gépjárművek kihasználtsága az elmúlt évben 40%-os volt, amely ismételten az
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bizonyítja, hogy szükség volt a menetrendben és a helyi járatok útvonalában a változtatás.
Igaz, hogy a helyijárat bevétel 13%-kal csökkent, de ezzel szemben a költségek is 11,31 %-
kal csökkentek. A javaslat alapján kimutatható, hogy a menetjegyek a forgalom 26,15%-át
teszi ki.

A helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási közlekedést biztosító gazdasági
társaság kimutatása alapján a gazdasági társaság 953 e Ft adózási eredményt ért el, amely
eléréséhez 4.800 e Ft egyéb bevétel járult hozzá. Az előterjesztés 1. számú mellékletének
része a gazdasági társaság 2007. szeptember 30-ig elkönyvelt tételei alapján elkészített
eredménykimutatása. Melyben az értékesítés nettó árbevétele tartalmazza a Helyi összes
bevételén felül (25.625 eFt) a 4.800 eFt-os szerződés keretében finanszírozásba bevont egyéb
bevételt, valamint az egyéb bevételek sor áll az Önkormányzat által pályázati úton nyert és
átadott normatív támogatás 2.793 eFt és az Önkormányzat hozzájárulása a helyi
közszolgáltatási feladatok ellátásához (2007. szeptemberig átutalt rész) 4.000 eFt.

Az utazó közönség által a vizsgált időszakban 17.134 e Ft, az árkiegészítésből 8.491 e Ft
bevétele keletkezett a gazdasági társaságnak ezzel szemben 35.510 e Ft költség merült fel a
tevékenysége során. Mivel a 10%-os áremelést a vonaljegyben kívánja csak érvényesíteni, így
az eddig is bérlettel utazókat az áremelés nem érintené. Az MB Balaton Kft. pályázatának
megfelelően veszteségfinanszírozást nem hárít át Önkormányzatra.

Tapolca város közigazgatási területén a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés
szolgáltatási díjtétel 2006. évi díját, valamint a szolgáltató által kért áremelést tartalmazza az
alábbi táblázat:

Menetjegyek
2006. évi díj

Ft
Szolgáltató által
kért áremelés
szerint díjak

- Szakaszhatár nélküli vonaljegy +
biztosítás

145,- 160,-

- Összvonalas havi bérlet 2.940,- 2.940,-
Tanuló, nyugdíjas bérletek:
- Tanuló, nyugdíjas havi bérlet 1.185,- 1.185,-
- Tanuló, nyugdíjas negyedéves bérlet 3.555,- 3.555,-
Dolgozó bérletek:
- Félhavi 1.960,- 1.960,-
- Havi 2.940,- 2.940,-
Egyéb díjak:
- Iskolák és tanintézetek által rendelt
helyi különjárat

300,-Ft/km 300,-Ft/km

- Bérletigazolvány kiállítási díja 205,- 205,-
- Elrontott, megrongálódott bérletek
cseredíja

205,- 205,-

-Kutyaszállítás díja (kivéve vakvez. és
rendőr)

145,- 145,-

Pótdíjak:

- Jármű beszennyezés 1045,- 1.045,-
- Jegy nélküli utazás 4.000,- 4.000,-
- Késedelmi díj pótdíjon felül további 10.435,- 10.435,-
- Bérlet bemutatás díja 335,- 335,-

A hatályos ÁFA-törvény értelmében a pótdíjak nem tartoznak az ÁFA körbe
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A rendelet módosítását, illetve átdolgozását tette szükségessé – ahogy az előterjesztésben is
szerepel -, a gyakorlatban alkalmazott eljárások rendeletbe illesztése, illetve az eljárás
szabályainak egyértelműsítése és egyszerűsítése, mind a Szolgáltató, mind az utazóközönség
számára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a menetrend
szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról
szóló …./2007. (…. ...) Kt. rendeletét elfogadja és rendeletei közé
iktatja.

Tapolca, 2007. december 11.

Ács János polgármester nevében

Sólyom Károly sk.
alpolgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő Testületének

__/2007. (XII.__.) Kt. rendelete

Tapolca Város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának
megállapításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló többször
módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Tapolca város közigazgatási területére.

2. §

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2008. január 1-jétől érvényes hatósági árai:

Megnevezés Hatósági ár (Ft)

Szakaszhatár nélküli vonaljegy + biztosítás 160,-Ft

Összvonalas havi bérlet 2.940,-Ft

Összvonalas félhavi bérlet 1.960,-Ft

Tanuló és nyugdíjas havi bérlet 1.185,-Ft

Kutyaszállítás díja (kivéve vakvezető és rendőr) 160,-Ft

Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t.

3. §

(1) A megállapított menetdíjon felül:

a) 5.000.-Ft pótdíjat köteles fizetni, aki:

Jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az
utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe. A pótdíj összege 2500,-
Ft-ra mérséklődik, ha a helyszínen kifizetik. A pótdíj összege 500,-Ft-ra mérséklődik, ha
az utas egyébként rendelkezik a tárgyidőszakra érvényes bérletjeggyel, és kettő
munkanapon belül a szolgáltató által megjelölt helyen és időben bemutatja.

b) 1.500,-Ft helyszíni pótdíjat köteles fizetni, aki:

Poggyásszal, ruházatával, vagy más módon az autóbusz utasterét beszennyezi.

(2) A pótdíjak beszedéséről az MB Balaton Kft. gondoskodik.
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4. §

(1) E rendelet 2008. január 01-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 20/2006 (IX.18.) Kt. rendelet hatályát veszti.

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

5. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai
Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Tapolca, 2007. december 11.

Ács János sk. dr. Imre László sk.
polgármester jegyző
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1. számú melléklet
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