Oroszlány Város Polgármesterének
47/2020. számú határozata
Tárgy:

Tájékoztató Oroszlány város helyi autóbusz közlekedésének 2020. évi várható eredményéről,
javaslat a 2021. január 1-jétől érvényes helyi tarifákra

Előkészítő:

Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezető – VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.
Hitch György forgalmi régiós koordinátor – VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.
Bartalus László városfejlesztési és településüzemeltetési osztályvezető

Oroszlányban a helyi menetrendszerinti személyszállítást – az autóbusszal végzett menetrendszerinti
személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény figyelembe-vételével – az önkormányzattal megkötött
„Helyi járati Közszolgáltatási Szerződés” és annak módosítása szerint 2020. december 31-éig a Vértes Volán
Zrt. látja el, illetve a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: KNYKK Zrt.),
amelybe az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. olvadt be, így 2015. január 1. napjától megszűntek ezek a
társaságok, általános jogutódjuk a KNYKK Zrt. lett.
A Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter döntése alapján a közlekedési központok –
így a KNYKK Zrt. is – 2019. október 1-jén beolvadtak a VOLÁNBUSZ Zrt-be, és a továbbiakban a
közszolgáltatási szerződés alapján végzett autóbuszos személyszállítási feladatokat országosan, egységesen a
VOLÁNBUSZ Zrt. látja e.
A VOLÁNBUSZ Zrt. helyi közszolgáltatás vezetője és a forgalmi régiós koordinátora, Németh Tamás és
Hitch György urak 2020. november 4-én kelt – melléklet szerinti – közös előterjesztésében beszámolt
Oroszlány város helyi autóbusz-közlekedésének 2020. évi várható eredményéről, egyben javaslatot tett a
következő évi helyi közösségi közlekedési tarifák mértékére.
A tájékoztató lényeges eleme, hogy Önkormányzatunk az ipari parki járatok térítésmentes igénybevételének
biztosítására évek óta jelentős működési költségtérítést biztosít. Ez az összeg 2020. évre a 175/2019. (XI.
19.) Kt. határozat alapján 33.458 E Ft. A támogatási összeg megfizetésére vonatkozóan még nem került
aláírásra megállapodás, így az összeg részben sem került kifizetésre. 2020. évben mindezen felül várhatóan
4.002 EFt veszteség keletkezik, melynek oka – a bevételek várható csökkenése (-639 EFt) mellett – többek
között pl. az Ipari Parkba közlekedő járatok finanszírozására jóváhagyott önkormányzati költségtérítés
igényének 1.100 EFt-tal növekedése, illetve az idei évben nem került kiírásra – és nem is várható – pályázat
a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozóan (-1.064 EFt).
Amennyiben városunk továbbra is fenn kívánja tartani az Ipari Parkban működő társaságok alkalmazottai
számára a térítésmentes közlekedést, úgy a működési támogatás összegét a 2021. évre vonatkozóan is meg
kell állapítani.
Javasolom, hogy a helyi közösségi közlekedés működtetésére a 2021. évi költségvetésben Önkormányzatunk
biztosítson a 2020. évi működési költségtérítéssel megegyező mértékű, azaz 33.458 eFt összeget.
A helyi járati viteldíjak emelését nem javasolom, mivel az esetleg csökkenő igénybevétel mellett a bevételnövekedés elhanyagolható nagyságrendű.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi
határozatot hozom:

Oroszlány Város Polgármesterének
47/2020. (XI.24.) számú határozata
a VOLÁNBUSZ Zrt. Oroszlány város helyi autóbusz közlekedésének 2020. évi várható eredményéről,
Oroszlány város helyi autóbusz közlekedésének 2021. évi támogatásáról és a viteldíjakról
1.

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben
eljárva elfogadom a VOLÁNBUSZ Zrt. tájékoztatóját Oroszlány város helyi autóbusz közlekedésének
2020. évi várható eredményéről.
. Oroszlány Város Önkormányzata A helyi közösségi közlekedés működtetésére 33.458 EFt összegű
anyagi fedezetet biztosít a 2021. évi költségvetésében a helyi járati viteldíjak változatlanul hagyásával.
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