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Tisztelt Közgyűlés!
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a CÍVISBUSZ
Konzorcium (tagjai: a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a
továbbiakban: DKV Zrt. és az INTER TAN-KER Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, a továbbiakban: INTER TAN-KER Zrt.) között 2008. október 10-én létrejött
Közszolgáltatási Szerződés III. fejezetének 3.3. és 3.4. pontjaiban, valamint az Önkormányzat és a DKV
Zrt. között 2004. december 22-én létrejött Közszolgáltatási Szerződés IX. fejezetében foglalt
szempontoknak megfelelően a közszolgáltatók 2017. évre vonatkozóan a szerződésekben meghatározott
időpontig benyújtották a tényleges teljesítményadatokat tartalmazó beszámolójukat az autóbusszal
végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás és a helyi közúti és kötöttpályás
közösségi közlekedés biztosítása céljából létrejött közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatban.
Az Önkormányzat Közgyűlésének 300/2016. (XI. 24.) határozata – Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a CÍVISBUSZ Konzorcium között, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a DKV Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról – alapján a
közszolgáltatók kötelesek az esetleges kompenzáció kiszámítása és részletes indoklása érdekében
évente egy alkalommal részletes pénzügyi beszámolót készíteni. A közszolgáltatási szerződésekben
foglaltak szerint a beszámolókat az ellátásért felelős (közgyűlés) értékeli és dönt annak elfogadásáról.
Az elfogadott beszámoló alapján jogosultak a közszolgáltatók kezdeményezni a közszolgáltatási
tevékenységeikkel összefüggő, bevételeikkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt
felmerült indokolt költségeiknek, valamint a szokásos mértékű ésszerű nyereségnek az ellentételezését.
A közszolgáltatók a hatályos közszolgáltatási szerződésekben foglalt szempontok alapján benyújtották
az általuk ellátott közszolgáltatási tevékenységek mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú
értékelését:
I. A CÍVISBUSZ Konzorcium autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási
közszolgáltatás alapján végzett tevékenységéről szóló beszámolója többek között az alábbi főbb
szempontokat tartalmazza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Az értékesített értékszelvények száma és menetdíjbevétele.
Tervezett járatszám, valamint a ténylegesen indításra került járatok száma.
Az autóbusz üzemágat érintő beruházások értéke.
A közszolgáltatási feladat ellátásában résztvevő foglalkoztatottak átlagos statisztikai
állományi létszáma.
A közszolgáltató hibájából bekövetkezett balesetek, valamint a közszolgáltató tevékenységével
összefüggésben beérkezett utaspanaszok és közérdekű bejelentések száma.
Az autóbusz járműfenntartás és telephely biztosítási feladatokat ellátó INTER TAN-KER Zrt.re, valamint autóbuszok átadásáért-átvételéért, valamint az üzemanyag ellátásért felelős
CÍVISBUSZ Kft.-re vonatkozó adatok.
Az értékesítés nettó árbevétele, valamint az egyéb bevételek összege.
Anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások.
Értékcsökkenési leírás, valamint az üzemi tevékenység eredménye, és a tevékenység mérleg
szerinti eredménye.

Az autóbusszal végzett személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó közszolgáltatási szerződés 3.
számú melléklete rögzíti a kompenzációszámítás módját. A CÍVISBUSZ Konzorcium a bevételekkel
nem fedezett indokolt költségeinek a 2017. évre vonatkozó kompenzálását kezdeményezi 1.238.024 eFt
összegben.
II. A DKV Zrt. helyi közúti és kötöttpályás közösségi közlekedés biztosítása céljából végzett
közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója többek között az alábbi főbb szempontokat
tartalmazza:

1. Az értékesített értékszelvények száma és menetdíjbevétele.
2. Tervezett járatszám, valamint a ténylegesen indításra került járatok száma.
3. A kötöttpályás üzemágat érintő beruházások értéke.
4. A közszolgáltatási feladatot ellátó foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma.
5. A közszolgáltató hibájából bekövetkezett balesetek, valamint a közszolgáltató tevékenységével
6.
7.
8.

összefüggésben beérkezett utaspanaszok és közérdekű bejelentések száma.
Az értékesítés nettó árbevétele, az aktivált saját teljesítmény értéke, valamint az egyéb
bevételek összege.
Anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások.
Értékcsökkenési leírás, valamint az üzemi tevékenység eredménye és a tevékenység mérleg
szerinti eredménye.

Az kötöttpályás személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó közszolgáltatási szerződés 5. számú
melléklete rögzíti a kompenzációszámítás módját. A DKV Zrt. a bevételekkel nem fedezett indokolt
költségeinek a 2017. évre vonatkozó kompenzálását kezdeményezi 732.114 eFt összegben.
A közszolgáltatási szerződések mellékleteinek (autóbuszos tevékenységhez kapcsolódó közszolgáltatási
szerződés 3. melléklete; kötöttpályás tevékenységhez kapcsolódó közszolgáltatási szerződés 5.
melléklete) III. pontja szerint a nettó pénzügyi hatás meghatározásakor az ésszerű nyereség összegével
is szükséges számolni. Az ésszerű nyereség a fenti mellékletek II. pontjában rögzített számítási
módszerrel, a 2016. évi szintű 545.357 eFt-os saját tőkére vetítetten, – figyelembe véve a fogyasztói
árak 2017. évi 2,4%-os növekedését és az alkalmazható maximum 4%-os ésszerű nyereséget – a 4,4%os szorzótényezővel a kötöttpályás és az autóbuszos tevékenységre összességében értve maximálisan
23.996 eFt lehet. A közszolgáltatási szerződések fenti mellékleteinek IV. pontja alapján ezen összeg a
közszolgáltató fenti kompenzációs igényét növeli.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 18. pontja, a 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) bekezdés d) pontja és 25. § (4) bekezdése alapján,
figyelemmel a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 196/2013. (X. 3.)
határozatában foglaltakra, továbbá a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a CÍVISBUSZ
Konzorcium között 2008. október 10. napján megkötött Közszolgáltatási Szerződés III. fejezet 3.3.-3.4.
pontjaira és a IV. fejezet 4.1. pontjára, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között 2004. december 22. napján
létrejött Közszolgáltatási Szerződés IX. fejezetében foglaltakra
1./ elfogadja a CÍVISBUSZ Konzorcium 2017. évre vonatkozó – 1. melléklet szerinti – beszámolóját
az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról.
2./ Elfogadja a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évre
vonatkozó kötöttpályás (villamos, trolibusz) menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási
tevékenységének teljesítményeiről és bevételeiről szóló – 2. melléklet szerinti – beszámolóját.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a beszámolókban kimutatott, a közszolgáltatás
bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek ellentételezéseire vonatkozó igény – kompenzáció –
megtérítésével kapcsolatos előterjesztést készítse elő és terjessze azt a Közgyűlés elé.
Határidő: a Közgyűlés 2018. decemberi ülése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
4./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett
közszolgáltatókat értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2018. május 8.
Pacza Gergely
főosztályvezető

