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ÉrtétetO beszámoló Zirc város közösségi közlekedéséről

2019. január l-től- 2019. december 31- ig

Bevezetés;

Zirc Városi Önkormányzat, mint Megrendelő, valamint a,,Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. mint
Szolgáltató közö§ 2Ot7. április 3 napján megkötött, Zirc város helyi közúti közforgalmú, autóbusszal
végzendő személyszállítási szolgáltatási feladatainak ellátására vonatkozó Közszolgáltatási §zerződés L2.
,,Ellenőrzés adatszolgáltatás" pontja értelmében, a szolgáltató köteles tárgyévet követő év május 31-ig
beszámolót benyújtani az önkormányzatnak a megelóző évi közszolgáltatási tevékenységéről. A
Szolgáltató beszámolója tartalmazza a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak alakulását,
és az eredmény-kimutatást. Valamint a beszámoló kiterjed a közösségi közlekedést érintő fontosabb
témakörökre, különós tekintettel:

. a menetrend teljesítésére, a végrehajtott menetrendváltozásokra,

. az utasszállítás általános körülményeire,
r a járművek állapotára, életkorára,
. a felmerülő utazási igényekre,
. a jogsza bályvá ltozásokból eredő kötelezettségekre.

L Előzmények

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 49l20L7. |X.22.| határozatával úgy döntött, hogy a helyi
személyszállításiközszolgíltatást - a 100 Yo-ban tulajdonábanálló-,,ZirciVárosüzemeltetés" Közhasznú
Nonprofit Kft-vel kívánta megvalósítani, melynek fedezetét a mindenkori költségvetésében biztosí,tja. A
szolgáltatás átvételére a korábbi szolgáltatótólzan. május 1-tő] került sor.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLl. törvény 23.§-a értelmében a belföldi
személyszállítási közszolgáltatás végzésére a közlekedési szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés
keretében bízható meg. A szerződés célja, hogy Zirc város Önkormányzata ellátási kötelezettségének
megfelelően a ,,7irci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft,-vel, mint szolgáltatóval
együttműködve teljes körű, jó minőségű és színvonalú, autóbusszal végzendő helyi közforgalmú
közszolgáltatást biztosítson Zirc város közigazgatási területén. A szenődés tartalmazta a szerződő felek
jogait, kötelezettségeit, a szolgáltatás feltételeit a közvolgáltatási követelményeket

;

i
IL Aszolgáltatásfeltételei,közszolgáltatásikövetelményektefesülése

1. A szolgáltatás folyamatossága

A jogszabályi változások miatt szükségessé vált új Üzletszabályzat megalkotása, amelyet az lnnovációs
és Technológiai Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztálya a PlUF/5167-2{2OL9-1TM
iktatószámú határozatában hagyott jóvá. Az új Üzletszabályzat társaságunk honlapján közzétételre
került.

A ,,7irci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. az Képviselő testület által elfogadott menetrend szerint
teljesítette a helyi személyszállítási szolgáltatást, amely a jelzett időszakban zavartalan és folyamatos
volt.



2. §zemélyszállítási feltételek

A szolgáltatónál a szolgáltatás személyi, tárgyi és jogi feltételei rendelkezésre állnak. A szolgáltatás
fe n nta rtásához szükéges a nyagi fedezet biztosított voh.

3. Menetrendmódosítás

A ,,7irci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. folyamatosan figyelemmel kíséri az egyes fordák
kihasználtságát. n Szerződő felek a Llglza§ {V.30) számú képviselő-testületi döntésnek megfelelően
a közöttük fennálló Közszolgáltatási Szerződés mellékletét tartalmazó menetrendet módosították. Az
új menetrend 2019. június 17-től lépett érvénybe az alábbi módosításokkal:

A korábbi menetrend változott a következő részletek szerint:

Az 1-es sz. vonalat (Erdőalia} érintő változások voltak:

- Az l.-es sz. vonal úwonalából megszűnt a ,,temetői járat , azal a ,,7rínyi Miklós u", a ,,Temető" és a

,,Selmeci utca i" megá l lók megszüntetésre kerültek.
- A korábbi 9:30-kor induló járat új indulási időpontja 9:35 lett
- Az elmrJlt évi nyári menetrendhez képest a 13:30-kor és 14:30-kor induló ,,iskolai járatok"

,,munkanapijáratoK lettek, tehát a nyári időszakban is közlekednek.
- A 16;30-kor és 17:00-tól induló járatok nem változtak, ,gy iskolai szünnapokon és tanítási

szünetekben továbbiakban sem közlekednek.

A Z.sz. vonalat {Kukoricaföldek} érint6 változások:

- Az elmúlt évben, és 2019 első félévben ,,iskolaijáratként" feltüntetett 6:20-kor, és 13:45-kor induló
járatok munkanapijáratok lettek, tehát a nyári időszakban is közlekednek.

- Uj munkanapijárat indult 9:20-kor.
- A 16:45, és 17:15 órás járatok nem változtak, tehát az iskolai szünnapokon és tanítási szünetekben

továbbra sem közlekednek.

A 3.sz. vonal (Bedeco) menetrendje és úwonala nem változott.

Az ískolaí szünet kezdetétől a ,,nyári" menetrend lépett érvénybe.

4. §zolgáltatásiszínvonal,minőség

A ,,Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére,
különös tekintettel:

- ajáratok pontosságára, menetrendszerűségére,

- a7üzemeltetésében lévő helyijárati megállók és ajárművektisztaságára,

- a megbízható utastájékoztatásra,

- a7 utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére,

- a járművezetőktevékenységének vizsgálatára.

A járatok ellenőrzésére 2018. évtől külső szakértót kértünk fel, aki egyedi megbízás keretében
véletlenszerűen ellenőrzi a gépkocsivezetőket és az utazási jogosultságot. Az ellenőrzés során
híányzó úti okmány miatt több esetben is figyelmeztetésre került sor.
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1.

Működési feltételek

Személyi feltételek

A Kft. biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi és szervezeti feltételeket. A
foglalkozatott gépkocsivezetők száma7fő, akik közülaz egyikgépkocsivezető ellátja a szakmaivezetői
feladatokat is. Külső munkavállaló igénybevételére az első félévben szakértőként került sor.

, Jármúvek

A Kft. részére a feladat ellátására 3 db autóbusz áll rendelkezésre. A szolgáltatást az alábbi
járművekkel biztosítja a Kft:

* lveco DAlLy 35 s 14V típusú furgonból átalakított 15 ülőhellyel rendelkező autóbusz,
Rendszám: §M-697; gyártási év: 2010

- Renault Coman Multirider 16 ülőhelyes, 3 állóhelyes alacsonypadlós autóbusz,
Rendszám; PCR-400; gyártási év: 2009

- Renault Coman Maxirider 19 ülőhelyes, 10 állóhelyes alacsonypadlós autóbusz,
Rendszám: PLW-511gyártási év 2009

A rendelkezésre álló járműállomány egyrészt lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzati
tulajdonban lévő Kft. különjáratok szervezésével és teljesítésével, az így megszerzett bevételekkel
többletforrásokat szerezzen a szolgáltatás fenntartásához, másrészt a Kft. teljesíteni tudja a

Közszolgáltatási Szerződés 14.11 pontjában foglaltakat, miszerint,,A Szolgáltató kötelezettsége, hogy a
helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok műszaki paraméterei a mindenkor hatályos jogszabályi

előírásoknak feleljenek me& az autóbusz befogadóképessége lehetőség szerint igazodjon az adott
vonalon tapasztalható utasforgalomhoz."

3. Biztosítások

2019. évre vonatkozóan minden autóbu§zra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a
szolgáltatást igénybe vevő utasokra vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a Kft. Az utasok
baleset e]leni biztosítására társaságunk az Generali Biztosító Zrt.-vel kötött megállapodást, melynek
értelmében valamennyi érvényes menet-, illetve bérletjeggyel rendelkező utasra, illetve a díjmentes
utazásra jogosultakra is kiterjed a baleset- és poggyászbiztosítás.

Pénzügyi feltételek

Általános feltételek

A tevékenység ellátásához szükséges forrásokat részben a tulajdonos, mint Megrendelő által nyújtott,
havi ütemben átutalt támogatás, a jegy-, és bérlet eladásból származó bevételek, valamint az állami
szociálpolitikai menetdíj támogatások jelentik. Zirc város önkormányzata 2O!9. évben is biztosította a

,,Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. számára, a közszolgáltatási tevékenység folyamatos
végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat. A szociálpolitikai támogatások néhány hónapos csúsással
érkeznek, azért a tevékenység korábbi eredménye állt rendelkezésre a likviditási problémák
elkerülésére. A Kft. a működése során olyan pénzügyi gazdálkodást folytat, amely biztosította
fizetőképességének folyamatos fenntartását és vagyonának megőrzését.

Iv.

l.



2. Díialkalmazás

A, ,,Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésben a
Közszolgáltatási Szerződésben rögzített árakat és a vonatkozó jogszabály által előírt utazási
kedvezményeket alkalmazta, az értékesíteü kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletek utáni,
valamint a 65 év felettiek ingyenes utazása után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatást igénybe
vette. 2019-ben tarifamódosítás nem történt.

3. Számvitel, elszámolás

A,,Z;irci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. keretén belül elkülönítetten kezeljük a helyiés a különjárati
szolgáltatáshoz tartozó bevételi és költség adatokat - mely az,,Autóbusz közlekedés tevékenységének
eredmény kimutatása" táblázatból látható i ugyanakkor a különjárati vállalkozási bevételMl
igyekszünk finanszírozni a gépkocsivezetők túlóráit és pótolni a helyijárati esetleges hiányokat.

4. Adatszolgáltatás

A,,Zirci Városüzeme]tetés" Nonprofit Kft. által 2019. évben teljesített hasznos km-teljesítménye 29 559
km. volt. A 2019. második félévben érvénybe lépett új menetrend, amely bevezette a munkanapi és az
iskolai napi menetrendi változásokat továbbá a korábbi utasszámlálások alapján optimalizálta a
fordákat.

A bevéte]ek és kiadások alakulását az alábbi táblázatokban mutatjuk be:

Általános adatok (nem változtak a korábbi időszakhoz képest}

2019.01.01-től20L9,L2.31-ig értékesített bérletek, vonaliegyek bemutatása

Menet- és bérletiegy
árak Ft/db

Menetdíi Árn Vételár

Te]iesárú havibérlet 2 598 702 3 300
kedvezménves bér]et 811 2I9 1 030
Menetjegy t57 43 2oo

Teljesárú bérlet Kedverményes bérlet Vonalie8y

836 db 756 db 5 300 db



Autóbusz-he|yiközlekedés bevétele 2019. január l-től 2019. december 3l_ig.

adatok ezer forintban

Autóbusz közlekedés tevékenységének eredmény-kimutatása 2019.01.01-től 2019.12.3l-ig

*Üzemeltetés közvetlen költsége: pl. üzemanyag kenőanyag, munkaruha, alkatrészek stb.
*Üzemeltetés egyéb közvetlen költségek: pl. műszakivizsgák, javítások, karbantartások, könwe]és,
biztosítás stb.

Megnevezés
2019. 01.01 _ 2ot9.12.31,

Viteldíi Szociálpolitikai
menetdíi támosatás

Árbevétel

Teljesárú havibérlet 2172 2172
Kedvezményes
havibérlet

613 z753 3 366

Menetiesv autóbuszon 835 835
Helvi árbevétel 3 620 27s3 6373

Megnevezés 2019.01.01-t2.3!.
Helyijárat Különjárati

tevékenvsés
MenetieBv bevétel 834.645,- 0
Bérlet bevétel 2.785.4t9.- 0

Menetdíi bevételek 3.620.064,- 0
szociálpolitikai menetdíi támoeatás 2.753.000,_ 0

Helvi autóbusz közlekedés árbevétele 6,373,064.,- 0
különiáratból szá rmazó árbevétel 0 1.026.360,_

Ertékesítés nettó á rbevétele 3.620.064._ 1.025.360._
Esvéb bevétel 1I.185.o42.- Lz.205,-
Rendkívüli bevétel 0 0

összes árbevéte! 14.805.106,- 1.038.565,_

üzemeltetés közvetlen személvi iell.kts. 7.6oa,944,- 2t1.376,-
ü ze meltetés közvetlen a nvasköltsése* 3,577,924,- 3Lo.423,-
üzemeltetés epvéb közvetlen költséee* 2.422.764,- 0
Értékcsökkenés L.78z.233.- 0

közvetlen költsések 15.323.865,_ 52]'.799.-
Ráfordítás 436.94o,- L4.563,-

Fedezeti összes - 955.699.- 502.203.-

Tevékenvsés eredménve - 955.699,- 502.203,_

Önkormányzati támogatás 8.031.826,-
Ebből feilesztési támogatás L.569.784,-
Ebből működési támosatás 6.462.o4z.-

Helvi közössési közlekedés állami tám. 2,753.000,-
onkormánvzati és állami tám.összesen Lo.7w.8;;6,-



A táblázatban kimutatott - 955.699,- Ft veszteség az alábbiakból tevődik össze:

- a finanszírozásjúnius hónaptól csökkent (366 e Ft)

- a PCR-400 frsz. autóbusz oldalüvege kitörött, a költség nem volt tervezhető (350 e Ft)

Kérem a Beszámoló megtárgyalását és elfogadását!

7irc,2O2a. május 12.


