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73/2021,(lV,13.) h a t á r o z a t a
a VOLÁNB|JSZ Zrt autóbusszat végzeű helyi személyszállítás közszolgáItatási

tevékenységre vonatkozó,2020. évi beszámolójával kapcsolatos dőnúés meghozataláról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
CXXV|ll. töruény 46.§ (4) bekezdése alapján, a 27/2021,(1.29.) Korm, rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesterijogkörömben eljárua, a
következő döntést hozom:

1,) Balassagyarmat Város Önkormányzata a VOLÁNBIJSZ Zrt. autóbusszal végzett helyi
személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó, 2020. évi beszámolóját annak 4.1.2,
4.1.3, 4.1.7, 4.2 és 4.3. pontja kivételével jóváhagyja,

2.) Felkérem a jegyzőt, hogy a közszolgáltatót a határozat megküldésével tájékozíassa a döntésröl.

Határidő:
Felelós:

2021, április 30.
dr. Varga Andrea jegyző
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1. Vezetői összefoglaló, cégbemutatás

A VoLÁNBUsz zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2019. október 1. napjától látja el
Magyarország területén az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és
egyéb személyszállítási feladatokat a korábbi Közlekedési Központok általános
jogutódjaként. A társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll. Az államot megillető
tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2020, július 15. napjától kezdődően a MÁV
Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja. A
közösségi közlekedés stratégiai irányításának átalakítása azt a célt szolgálja, hogy
hosszú távon megteremtse az egységes autóbuszos és vasúti menetrend
kialakításához, a vasúti ráhordó hálózatok és a menetrendi csatlakozások
fejlesztéséhez, valamint az egységes jegy- és tarifa rendszer, az utas-tájékoztatás és
arculat kialakításához szü kséges feltételeket.

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A Társaság
alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és
elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás. A Társaság országos szinten
gondoskodik a megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi,
közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal, illetve a Társaság
regionális és elövárosi járatai az ország egész területén biztosítják a mindennapos
utazási, munkába és iskolába járási lehetőségeket, valamint a létfontosságú
intézmények megközelítését a megyeszékhelyek és térségi központok felé.

A Társaság az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján
jelenleg 69 településen - melyek közül 16 megyei jogú város és 1 község - lát el
helyi járati menetrend szeri nti autóbusz-közlekedési feladatokat.

A Társaság a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb
szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére, Az egyéb szolgáltatások között
számottevő arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat,
különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés,
illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az
utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel,
hatóságokkal, és maximálisan eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító
hatóságok elvárásainak. A tevékenységek ellátási kritériumai hosszabb távon a
gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában kerültek
meghatározásra,

A Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes
működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan
teljesítésére törekszik. A hatékony működés és a magas színvonalú szolgáltatás a
közel 19 ezer kolléga együttes munkájának eredménye.

A Balassagyarmat város helyi személyszállítási feladatainak ellátására 2014.
december 30. napján a Társaság jogelődje által aláírt helyi közszolgáltatási
szerződés 2015. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig hatályos.

A Társaság a közszolgáltatási szerződés 11ib pontjában foglaltak alapján készítette
el a2020. éves tevékenységről szóló helyi közszolgáltatási beszámolót.
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2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Az éves teljesítmény-adatokat befoIyáso!ó tényezők szöveges
értékelése

Balassagyarmat város Önkormányzata által 2O2O.évben a megrendelt helyi
személyszállítási futásteljesítmény g6 ekm volt. A 2020. évfutásteljesítmény a 2O1Ó.
évi bázishoz viszonyítva kismértékben csökkent.

A város menetrendjében 2020, évben a Bremas Hungary Kft. kérésére történt
menetrendi változtatás. Az Önkormányzat képviselő-testülete a 24t2020.(x,27.)
határozatában vállalta, hogy a menetrend módosításából adódó költségnövekedést a
2020. évi költségvetési rendeletben biztosítja.
A Társaság 2020,június hónapra elkészítette a helyi-helyközi járatok integrációjára
alapozott költségcsökkentési tervet, amelynek a feltétele volt az lnnovációs és
Technológiai Minisztériummal kötött megállapodás. A költségcsökkentési terv a
megállapodás megkötésének hiányában nem lett beterjesztve.

2,2 A szoIgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei

Megnevezés 20í9. év 2a20. év

Utasszám (ezer fő) 586 385

Utaskilométer (ekm) 1 886 1 256

lndított járatok száma (db) 16 507 15 410

Férőhelykilométer (ekm) 9 076 8 777

Hasznos km összesen (ekm) 100 96

Zsúfo!tság (utkm/fh km)% 20,8 14,3

Az utasszám 201 ezer fővel (34,3%-kal) csökkent az elmúlt évhez viszonyítva, ami
kedvezőtlenül befolyásolta az egyéb mutatók alakulását is. A jelentősen csökkenő
utasszám elsősorban a pandémiás vészhelyzettel magyarázható, ezen belül is a
tanuló és a nyugdíjas korosztályban volt érzékelhető a leg jobban.

2.2.1 Autóbusz állományadatok

Balassagyarmat helyi személyszállítási tevékenységet állandó jelleggel 1 db dedikált
helyi autóbusz végez. A tevékenység ellátását segítik a Balassagyarmat helyközi
állományában található jármúvek, amelyek egy része alkalmanként a helyközi
járataik közé illesztve, az adott napi autóbuszforda szerint segít be a helyi feladatok
ellátásába. Ez naponta többségében 1-1 helyi járat végzését jelenti.
A dedikált helyi állományba tartozó autóbusz adatai:

Rendszám Megnevezés Gyártásiidő Kivitel Padló Klíma

JoX717 Volvo B7L 7000 2006.09.06 szóló AB nlncs



VoLÁNBUSZ Zrt, Balassagyarmat helyi személyszállítás - 2020, évi beszámoló

2.3 Fogla!koztatottak adatai

A Balassagyarmat helyi autóbusz-közlekedés feladatainak ellátásához nincs
elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység ellátásában
(autóbuszvezetők) és szervezésében (forgalmi szolgálattevő, vezénylő, stb,) részt
vevő munkavállalók a Balassagyarmat környéki regionális és országos
személyszáll ítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták.

A munkavállalók foglalkoztatása a jogszabályi és szakmai előírásoknak megfelelően
történt.

3. A forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés

A Társaság integrált irányítási rendszerének működése megfelel az
MSZ EN lSO 9001:2015 minőségirányítási, az MSZ EN lSO 14001:2015
környezetközpontú irányítási, az MSZ EN lSO 45001:2018 munkahelyi
egészségvédelem- és biztonságirányítási, valamint az MSZ EN lSO 50001:2018
energiagazdál kodási szabványok követel ményeinek.

3.2 A szolgáItatás részletes minőségi jellemzése

Az autóbuszvezetők rendszeresen részt vettek munka- és tűzvédelmi, műszaki,
forgalmi, forgalombiztonsági és a minőségügyi ismereteket tartalmazó oktatásokon.
A minőségirányításon belül a vevői reklamációk kezelése kiemelt fontossággal
történt. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, panaszkönyvi bejegyzés, szóbeli
panaszról készült feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően
történik.

A járművek karbantartása a minőségirányítási rendszerben szabályozott TMK
elöírások szerint valósult meg, a vizsgáztatások, a járműfelújítások a terveknek
megfelelően történtek.

Menetrendszerűség figyelembevételével a közlekedtetett járatokat, valamint azon
belül a késett, illetve kimaradt járatok adatait a következő táblázat szemlélteti:

2019.

Közlekedtetett járatok száma (db) 16 507 15 410

Késéssel közlekedtetett járatok száma (db) 0 1

Kimaradt járatok száma (db) 0 0

3.2.1 Baleseti statisztika

A helyi Közszolgáltatási szerződés hatálya alá tartozó tevékenységek ellátása során
2020. évben nem következett be baleset.

Az utas-ba]esetek (utas buszra lépés, fékezés elesés, stb.) közül biztosítási esemény
nem történt.

Balassagyarmat 2o2o.
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3.2.2 Utas-panaszok, forgalmi e!lenórzések

A Társaság. több közönségszolgálati csatornán (e-mail, személyes bejelentés
lehetősége, panaszkönyv, levél stb.) fogadta az utasok, illetve a lakosság áltat tett
javaslatokat, észrevételeket. AE új szervezetben a Társáság. a
https://Www.volanbusz.hu/hu/kapcsolat/eszrevetelek internetes elérésen vaija az
észrevételeket. Balassagyarmat helyi személyszállítási tevékenység ellátásával
kapcsolatban 2020, évben 2 db utas panasz, illetve észrevétel érkezett.

Utas panaszok összesen (db) 2

Ebből: járműre vonatkozó 0
járművezetőre vonatkozó 1

szolgáltatás minőségére vonatkozó 1

Ebből: késés 1

járatkimaradás 0

korábban indulás 0

egyéb 0

A város helyi járatait végző jármúvek kényelmes utazást tesznek lehetővé. Az
autóbuszok múszaki és esztétikai állapotának megőrzéséről, külső és belső
tisztántartásukról a Társaság különös odafigyeléssel, rendszeresen gondoskodott. A
személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban 2020,évben érkezett
észrevételek jogosság szerinti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti.

Balassagyarmat

Jogos 1

Jogtalan 0

Részben jogos 0

Nem eldönthető 1

A közszolgáltatási szerződés 't2 pontja rendelkezik a Társaság által biztosítandó
ellenőrzési kötelezettség mértékéről, miszerint az ellenőrzések mennyisége legalább
a közlekedtetett járatok darabszámának 3,5o/o-át kell, hogy érintse. 2020. évben az
indított járatok 3,9o/o-án került sor ellenőrzésre.

kötelezvények száma (db)

Peresített ügyek száma (db)

indított járatok arányában (%)

Megnevezés Balassagyarmat

Utaspanaszok megosz!ása (db)

Megnevezés Balassagyarmat
Ellenőrzött helyi iáratok száma (db) 603

2

0

Pótdtjbevételből befolyt összeo- (E Ft) 9

3,9

5
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3.2.3 A menetrend engedélyeztetésének követelményei

Balassagyarmat város helyi közösségi közlekedésében 2020. évben megvalósult
érdemi menetrendi változtatások a következők voltak:

A képviselő-testület 2020. február 27-i ülésén döntött a 3-as jelzésű vonalon a
7:35-kor induló járat útvonalának meghosszabbításáról a Bremas Hungary Kft.
telephelyéig. A délutáni hazaszállításhoz a 6-os jelzésű járat esetében vonalvezetés
változásról született döntés úgy, hogy mindkét járat közlekedése munkanapi
menetrendre változott. Ezzel összhangban a 21:35-kor induló és a Bremas Hungary
Kft-hez 21:.45-kor érkező 4-es járat, valamint a Bremas Hungary Kft-től 21:10-kor
i nd u ló, Autóbu sz-á l lomásra 22:20-kor érkező já rat meg szü ntetés re kerü lt.

Az Önkormányzati kérések, megkeresések megvizsgálásra és megválaszolásra
kerültek.

4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása,
következmé n ye i, gazdál kod ás

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.1.1 Személyszállítási bevétel

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a
közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott
módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben
kerültek meghatározásra,

A Társaság az alacsony inflációra, illetve a tarifaemelés utasszám-csökkentő
hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A
menetjegyek és bérletek árai 2020.évben nem változtak.

Balassagyarmat Város helyi autóbuszjáratain 2020.évben elsősorban a
pandémiás helyzet miatt az előző évhez viszonyítva - 5.842 E Ft-tal csökkentek a
személyszállítási bevételek. A bevételek csökkenése a járványhelyzet miatti
intézkedésekhez (digitális oktatás, home-office munkalehetőségek, kijárási
korlátozás) köthető. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai
menetdíj-támogatását az 1. sz, melléklet tartalmazza.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a mobil
jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy
applikáción keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción
keresztül értékesített bevételek összegét a2. sz. melléklet tartalmazza.

A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe, A szolgáltató
forgalmaz összvonalas és tanuló/nyugdíjas havi bérleteket, továbbá összvonalas
félhavi és éves bér]eteket. A menetjegyek autóbuszon és elővételben is
megválthatók.

A helyi közösségi közlekedés utas által fizetett bevétele 30,2o/o-kal csökkent a
bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés a tanuló bérlet értékesítésben
kÖvetkezett be, aho] a2020. évi bevétel a bázistól 45,8 o/o-kal (1.415 E Ft-tal) marad
el.
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Pd általános bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 23,4 o/o-kal
(1.681 E Ft-tal) csökkent. A nyugdíjas bérletek bevétele a bázishoz képest
34,7 o/o-kal mérséklődöIt(267 E Ft-tal).

A 2020. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és
nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározoti fix értékű
szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2020, évben sem emelkedett. Az
ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíjtámogatás mértéke
2012.július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A
szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló és nyugdíjas bérletek
értékesítésének csökkenése miatt 29,3 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-
támogatás bevétele 2020.évben összességében 13.731 EFt volt, 29,9 %-kal
csökkent a bázishoz képest.

A menetjegy és bérletértékesítés részletes adatait az alábbi táblázatszemlélteti:

A menetjegy, illetve bérlet-értékesítésből származő bevételek 62,1%o-a származolt az
utasoktól, 37,9o/o-át a szociál pol iti kai menetd íj-támogatás tette ki.

Megnevezés
2a2O.év Megoszlás

db
Megoszlás

bevétel

Darab Bevétel
(E Ft} Yo Yo

Menetjegy 4 559 811 50,40o/o 6%

- autóbuszvezetőnél vásárolt 2 530 538 27,97oÁ 4%
- elővételi menetjegy 2 029 273 22,43% 2%

Egyvonalas havi bérlet 2 386 5 302 26,38% 39%
összvonalas havi bérlet 61 196 o,670Á 4o/llo
Tanuló bérlet utas általfizetett 1 579 1 676 17,46% 12o/o

Tanuló bérlet menetdíj-támogatása 2 122 15o/o

Nyugdíjas bérlet utas által fizetett 461 502 5,10% 4o/o

Nyugdíjas bérlet menetdíj-támogatása 634 5%

65 éven felüliek menetdíj-támogatása z 486 180Á

összesen 9 046 13 73,| 100,0% 10aYo

Menetdíj 8 488 62,1o/o

Szociálpol itikai menetd íj-támogatás 5 243 37,9o/o
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A 2020. évi menetdübevételek és szociálpolitikai
alakulását az alábbi diagram mutatja be, melyből
gyakorolt hatása jól látható:

menetd íj-támogatás havonkénti
a pandémiás helyzet bevételre

.rb' ..e' ,§' ;l$ ,'-.f

\*'* .§ s+'* bt* d'

i,:ono:,::Y:: -,-::-:,:o 
::::--":-:1::::,::**:o**],]*-**-l1l _j

A 2020. évi jegyfajtánkénti bevételek havi alakulását a 3. sz. melléklet tartalmazza,
melyben látható, hogy a pandémiás helyzet miatt bekövetkezett bevételcsökkenés
mely hónapokat és jegyfajtákat érintette leginkább.

4.1.2 Közszol gáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés 4. pontja szabályozza a közszolgáltatási feladat
ellátásáért járó ellentételezés módját és mértékét.

,,A megrendelő vállalja, hogy önkormányzati ellentételezést biztosít a
közszol g á ltató ré szé re."

Az Önkormányzat a 2020. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig
az a]ábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaság részére:

4.1.3 Normatív támogatás

Az lnnovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi
közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2020. évben nem
hirdette meg. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját
forrású ellentételezés összegét növeli 2020. évben. A2019. évi normatív támogatás
összege 1.154 E Ft volt.

§ §"§p-§
tv- "ot

utalt ellentételezés
társasághoz érkezésének
napia

Ellentételezós
összege

(Ft)
El!entételezés típusa

2020.07.13 3,525.000 Önkormányzati forrású ellentételezési összeo
2020.12.22 3.031.900 Önkormányzati forrású ellentételezési összeg
EIlentételezés összesen 6.556.900
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4.1.4 Egyéb bevétel

2020. évben 1 E Ft pótdíj bevételfolyt be. Az egyéb közlekedési bevétel 2020. évben
102 E Ft, mely a bázishoz képest 'l 1 E Ft-tal több. Ebből a káreseményekből 1o E Ft,
menetrend értékesítésből 6 E Ft realizálódott.

4.1.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az,,1160/2017, (ll1.22.) Korm, határozat a minimálbér-emelésnekés a
garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy
közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi áttami tutajdonú
gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges
forrás biztosításáróf' határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelés
kompenzálásáról. A határozat alapján a Társaság 10.271E Ft-ot kapott
Balassagyarmat helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának
kompenzálására. A bérfejlesztési támogatás a 2017-2020.években megvalósított
bérfejlesztés ellentételezését taftalmazza. A kapott támogatás 2020. évben az egyéb
bevételek között elszámolásra került.

4.1.6 Költségek

A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített
elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és
bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012, évi XLl.
sz. törvényben, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés
megvalósuljon.

A2020. évben kimutatott összes ráfordítás 56.168 E Ft, az előző évinél 2,4 o/o-kal,
'1.369 E Ft-tal kevesebb.

A közvetlen költségek mindössze 315 E Ft-tal történő növekedését a következő
tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását befolyásolta az éves helyi kilométer
változása. 2020. évben a fizető kilométer 3,6 ekm-rel csökkent a bázishoz
képest.

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen
befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2020, évben összesen 54 alkalommal
volt árváltozás, A MOL gázolq nagykereskedelmi ára 2020. január 1-én
313,09 FVl, december 31-én 278,00 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása
kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2020. évi
(napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 10,S%-kal
csökkent az előző év átlagárához képest.

- A személyi jellegú ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás
alapján megvalósított átlagosan 1O%-os keresetfejlesztés hatása okozta, mely
a különböző területeken eltérő mértékben valósult meg. Ehhez kapcsolódott a
2020, április 1-től megvalósított béregységesítés, melynek keretében az
autóbuszvezetők alap órabére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre.
Ezen intézkedés költségekre gyakorolt hatása a különböző területeken szintén
eltérő módon jelentkezett. Az autóbuszvezetői személyijellegú ráfordításoknál
2020, évben költség csökkenés volt megfigyelhető a bázishoz képest.

- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (pl.: fertőtlenítési) költség
2020. évben 403 E Ft volt.
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- A karbantartási költség a bázishoz viszonyítva 1,332 E Ft-tal emelkedtek az
autóbuszok javítási igényeinek változása miatt.

- Az eszközpótlás/finanszírozás költségsor, mely a tevékenységet ellátó
autóbuszok és egy kapcsolódó eszközök értékcsökkenési leírását és
finanszírozási költségeit (pl.: bérleti díj) tartalmazza, 2020. évben 5.505 E Ft
volt, amely 1.875 E Ft-tal magasabb a2019. évi bázisnál.

A közvetett köttségek 1.684 E Ft-tal csökkentek, főként a társasági általános
költségek változása miatt.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő
e l l e ntéte l ezés i i g é n y m e g h atá ro zását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendó
ellentételezési iqénv meqhatározása

2020. évi
adatok íFt}

1 - lndokolt költségek összesen 56 168 488
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül) 13 834 053

3 - Nyereségigény (indokolt költség 0 o/o-a) 0

4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (í-2+3) 42334 435
5 - Bértámogatás 10 271 035
6 - Helyi közösségi közlekedés államitámogatása 0

7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (a-5.6) 32 063 400

8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés 6 556 900

9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8) 25 506 500

A Balassagyarmat helyi személyszállítás 2020. évi bevételekkel nem fedezett
indokolt költsége 42,334.435 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2020. évben elszámolt
bérfejlesztési támogatás 1 0.27 1. 035 Ft-tal,

A fentiek alapján a Társaság Balassagyarmat helyi személyszállítás kapcsán
2020. évben felmerült önkormányzati ellentételezési igénye 32.063.400 Ft, melyből
az önkormányzat a beszámoló készítéséig 6.556.900 Ft ellentételezést fizetett meg.
A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység
végzése során felmerült költségekre, 25.506.500 Ft fizetési kötelezettsége
kel etkezett az Ö n korm á nyzatn ak 2020. évre vo natkozóa n.

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-
adatokat bemutató eredménykimutatást a 4. sz. mellékletben található táblázat
tartalmazza.

4.2 Helyközi járattal végzett helyi szeméIyszállítás

A helyközivel ellátott helyi személyszállítási tevékenység kezelését és
elszámolásának módszertanát2020. évben az lTM (mint a helyközi személyszállítási
kÖzszolgáltatás megrendelője) átalakította. Egy egységes elszámolási módszer
került kialakításra, mely alapján a helyközi járatokat helyi utasok helyi díjtermékkel
való igénybevétele esetén a helyközi járatok finanszírozásához a helyi
személyszállítási közszolgáltatást megrendelő Önkormányzatnak hozzájárulást kell
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fizetni. A hozzá4árulás az érintett helyközi járatok költségei alaplán xerü
meghatározásra, mértéke az érintett vonalak egyes közvetlen költségeinek 10oÁ-a, a
teljes helyközijárat helyközivel ellátott helyi kilométerére eső részére vetítve.

A vonatkozó megállapodást Balassagyarmat Önkormányzata nem írta alá, így a helyi
díjtermékek helyközijáratokon való elfogadása 2021. január 1-től megszűnt.

4.3 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett
ellentételezések

A Társaság Balassagyarmat Város Önkormányzatával szemben a 2019. évi
beszámolója alapján az a]ábbi meg nem térített ellentételezési összegeket tartja
nyilván:

Évek
Pénzügylleg nem

rendezett e]lentételezés
összeqe (E Ft)

Megjegyzés

2019. év 21.756

5. Egyéb témák

5.1 AlváIlalkozők,alvállalkozásba adás

A Társaság Balassagyarmat város helyi közlekedésében 2020, évben alvállalkozót
nem foglalkoztatott.

5.2 A beszámoló elfogadása

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz
eleget. Kéri, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és
érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és határozatot a Társaság
részére megkülden i szíveskedjenek.

A Társaság kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekke!
nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt
kÖltségeinek, valamint az ésszerű nyereségnek az elismerését és megtérítését.

5.3 Nyilatkozatok

A Társaság nyilatkozik, hogy a Közszolgáltatási szerződésben foglalt
kötelezettségei nek eleget tett.
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Me!lékletek:

1.sz.melléklet: Balassagyarmat Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2019 - 2020. évi menetdübevétele és szociálpolitikai menetdü-
támogatása

2.sz. mellékleí Balassagyarmat Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített

menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele

3.sz. melléklet: Balassagyarmat Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2020. évi havi bevétele jegyfajtánként

4.sz. melléklet: Balassagyarmat Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2020. évi eredménykim utatása

5.sz. me]Iéklet: Balassagyarmat Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2020.évi eredménykimutatása a közszolgáltatási szerződésben
meghatározott szerkezetben

6.sz. melléklet A társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének
másolata
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1. sz. melléklet

Balassagyarmat Város helyi menetrend szerinti személyszáIlítás
2019 - 2020. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

13

utas által fizetett
bevétel (E Ft)

Szoeiálpolitikai
menetdíj-támogatás

íE Ft,l

§zemélyszállítási
bevétel összesen

íE Ftl
lndex

20,19. 2020, 2019. 2020. 2019. 2a20, (%"|

Menetjegy elővételben 459 273 459 273 59,5%
Menetjegy autóbuszon 654 538 654 538 82,3%
Atalános bérlet 7 180 5 499 7 180 5 499 76,6%
Tanuló bérlet 3 091 1 676 3 913 2 122 7 004 3 798 54,2%
Nyugdíjas bérlet 769 502 986 634 1 755 1 ,l36

64,7o/o

inovenes utazás utáni 2 521 2 486 2 521 2 486 98,6%
összesen 12 153 8 488 7 420 5243 19 573 í3 731 70,1o/o
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2. sz. melléklet

Balassagyarmat Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi
Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és

bérletiegy darabszáma és bevétele

2020. március
db 27

Ft 4 590

2020. április
db 141

Ft 23 970

2020. május
db 157 3

Ft 26 690 4 440

2020. június db 51 1

Ft 8 670 1 480

2020. július db 23 1

Ft 3 910 1 480

2020. augusztus
db 10 2

Ft 1 700 2 830

2020. szeptember
db 7 2

Ft ,1 190 2 960

2020. október
db 5 1 1

Ft 850 4 520 1 480

2020. november
db 2 1 3

Ft 340 4 520 4 440

2020. december
db 19 1 1

Ft 3 230 4 125 1 480

14

ldőszak Menetjegy
elővételben

Dolgozó
havi bérlet

Tanuló havi
bérlet

2020. év
db 442 3 14

Ft 75 14o 13 165 20 590



VoLANBUsZ Zrt. Balassagyarmat helyi személyszállítás - 2020. évi beszámoló

3. sz. melléklet

Balassagyarm at Város helyi menetren d szeri nti szemétyszál I ítás
2020. évi havi bevétele jegyfajtánként

adatok E Ft-ban

Megnevezés 2020. év
jan febr márc ápr máj jún l. félév

Menetjegy autóbuszon 43 58 22 0 10 51 184
Menetjegy elővételben 33 18 21 28 30 27 157
Általános bérlet 730 552 602 222 294 340 2740
Tanuló bérlet 213 214 226 2 10 11 676
Nyugdíjas bérlet 79 61 56 15 16 33 260
utas által fizetett bevétel 1 098 903 927 267 360 462 4 017
Tanuló bérlet 269 271 287 3 12 13 855
Nyugdíjas bérlet 99 76 71 19 20 42 327
65 év feletti 208 209 209 208 209 20B 1 251
Szociálpolitikai menetdíj-
támooatás 576 556 567 230 241 263 2 433

összesen 1674 1 459 1 494 497 60í 725 6 450

Megnevezés
2020. év

júl aug szept okt nov dec ll. fólév
Menetjegy autóbuszon 31 42 72 61 54 94 354
Menetjegy elővételben 24 23 20 17 15 16 116

Általános bérlet 439 469 417 509 513 412 2758
Tanuló bérlet 69 106 183 231 218 193 1 000
Nyugdíjas bérlet 41 38 41 39 46 37 242

utas által fizetett bevétel 604 678 733 857 846 753 4 471

Tanuló bérlet BB 135 231 292 276 245 1 267

Nyugdíjas bérlet 52 48 52 50 58 47 307

65 év feletti 209 205 205 205 205 205 1 235
Szociálpoliti kai menetdíj-
támoqatás 349 388 488 548 539 497 28,10

összesen 953 1 066 1 221 1 404 1 385 1 251 7 28o
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4. sz. melléklet

Batassagyarmat Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. évi
eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

lTM struktúra
2019. év

tbázis)

2020. év
(társyév}

01- Menetdíj bevétel 12 t56 8 488

02 - Szociá!politikai menetdíj-támogatás 7 477 5 243

03 - Egyéb helyi önkorm, által nyújtott hozzájár., tám. 0 0

04 - Pótdú bevétel 0 1.

05 - Eevéb közlekedési és további bevételek 91 Loz

06 - Közlekedési bevétel 19 664 13 834
07 - Bérköltség 16 403 15 561

08 - Bériárulékok 3 488 2987
09 - Béren kívülijuttatások költséce 2 494 1 698

10 - Üzemeltetés közvetlen személyijellegű költsége 22385 20246
11- Üzemanvag 10 298 8 251

12 - Kenőanyag 227 22I
13 - Motorolai 0 0

14 - Gumiköltség 910 331-

15 - Egyéb anyagköltség 89 0

16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége t227 552

17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége t1525 8 803

18 - KGFB 279 2L6
19 - Utasbiztosítás 4 7

20 - Gépjármű vizsgáztatás 39 54

21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás 198 62

22 - lnnovációs járulék tzg 118

23 - Formaruha, munkaruha, védőruha 362 320
24 - Eevéb üzemeltetési költsée 365 843

25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 1 316 1 618
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége 35225 30 668
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts. 4 652 4 985

28 - Karbantartás közvetlen személyijellegű költsége 3 44o 4 425
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás 377 391

30 - közvetlen karbantartási költsée 8 469 9 801
31 - Autópálya matrica költsége 0 0

32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei 737o 3 036
33 - Pályaudvar használati díj 0 0

34 - lnfrastruktúra használat költsége t37o 3 036
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése t 34I 7235
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei 2283 4268
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése 7 2

38 - Eszközpótláslfinanszírozás 3 630 5 505
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége 0 0

40 - Közvetlen költségek összesen 48 695 49 010
41 - Forgalomvezetés 1 008 513
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adatok ezer Ft-ban

lTM struktúra 2019. év
(bázis)

2020. év
(tárgyév}

42 - Operatív forgalomirányítás 1 246 2 437
43 - Utastájékoztatás 482 423
44 - Értékesítés 791, 877
45 - E!számoItatás 722 392
46 - Forgalomellenőrzés 702 420
47 - Menetrendkészítés 277 158
48 - Egyéb forgalmi általános kts. 37 t42
49 - Forgalmi általános költségek 5 265 5 362
50 - Műszaki üzemvezetés 485 2L8
51 - Operatív üzemirányítás I29 223
52 - Anyagbeszerzés, raktározás 902 940
53 - Egyéb műszaki általános költség 0 0
54 - Műszaki általános költségek 1 515 1 381
55 - Társasági általános költségek 2 062 476
56 - Közvetett költség összesen 8 843 7 159
57 - összes kimutatott ráfordítás 57 538 56 168
Eredmény (ellentételezések nétkül} -37 874 42334
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5.sz. melléklet

Balassagyarmat város helyi menetrend szerinti tevékenység
2020. évi eredménykimutatása

a közszo! gáltatás i szerződésben meg határozott szerkezetben
2O20, év

Menetdíj bevétel utasok által fizetett menetiegvek és bérletjegvek bevétele. B 488

Szo ció l po liti ka i m e n etd íj tá moq atá s Szociálpolitikai menetdíj-támoeatásbó| származó bevétel 5 243

Helyi önkormányzat dltal nyújtott hozzójáruldsok,
támogatúsok

A helyi önkormányzatoktól származó bevételek melyek a helyi
személyszállításhoz kapcsolódnak, által nyújtott hozzájárulások,
támogatások

0

Pótdú bevétel Az utasoktól beszedett Pótdúak bevétele !

E gyéb közl e ke d é si bev éte le k
Egyéb a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a

személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban
ielentkeznek.

toz

közlekedésl bevétel összegző sor 13 834

Bérköltség Járművezetői állománv bérköltsége 15 s61

Bérjdrulékok ]árművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű

iuttatásait terhelő járulékok,
2987

Béren kívüli juttatdsok költsége Járművezetői állománv béren kívüli iuttatásainak költséee. 1 698

Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége összegző sor 20 246

Üzemanyag*** Felhasznált üzemanyag költséee, 8 251

Kenőanyag, ***
Felhaszná lt kenőanvag költsége 22L

motorolaj*** Felhasznált motorolaj költsége

Gumiköltség Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak
fizetett díi.

331

Egyéb anyagköltség Fentieken kívül felhasznált közvetlen anvasköltség. 0

Üzemeltetés egyéb anyagköltsége összeBző sor 552

üzemeltetés közvetlen anvasköltsése összegző sor 8 803

KGFB Kötelező qépjórműíelelősség biztosítós költsége. 216

utasbiztosítás Ut a sb i zto sít d s kö lt sé g e 7

Gépjármű vizsgóztatds Gé p id rművek vi zsa óztatdsá na k költséq e, 54

Va gy onvé d e l m i szo l g ó ltatá s Üzemeltetéshez kapcsolódó vaqyonvédelmí szolqáltatás költséqe, 62

lnnovációs jórulék
l n novó ciós j á rulék költsései 118

Forma ruha, munkaru ho, védőru ha Forma ruha, mu n karu ha, védő ru ha, íü gg etlen ü l a n nak szá mviteli
elszómolósótól

320

Egyéb Fentieken kívül felmerülő eavéb közvetlen költséq. 843

üzemeltetés egvéb közvetlen költséee összegző sor 1 618

üzemeltetés összes közvetlen költsése összegző sor 30 668

Karbantartós közvetlen anyog, anyagjellegű és egyéb
költsége

A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű
költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások)

4 985

karbantartós közvetlen személvi ielleaű költséqe Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége. 4 425

Harmadik Jél dltal végzett karbantartás külső fél által véezett iárműkarbantartás számla szerinti költséee. 391

közvetlen karbantartásl költsés összegző sor 9 801

P ó Iya udva r üze meltetési kö ltsé g ei pálvaudvarok fenntartási, üzemeltetési költsései. 3 036

Pólyaudvar használati díj Pályaudvarra való be-, illetve az onnan történő kiállás költségei. 0

lnfrastruktúra használat költsége összegző sor 3 036
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G ö rd ü l ő ó l l o mó ny é rtékcsö kke né se Gördülő álIomány tárgyidőszaki értékcsökkenése 1 235
Gördülő óllomány egyéb íinanszírozdsi költségei Gördülő állomány hitel, lí2ing, bérleti stb. költsései. 4268

E g yé b eszköz é rtékcsökke n é s e Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök
é rté kcsö kkenése. 2

Esrközpótüsfinanszírozás Ósszégzó sor 5 505

közvetlen költséeek összesen összegzó sor 49 010
ForgaIomvezetés Forgalmi terület vezetésének költséee. 513

O p e ratív fo rg a lo mi ró ny ítá s

A forgalom irányításban közvetlenül részt vevő munkatársak (Pl,
autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő)
személyi je|legű költsége, valamint a feladatellátásukhoz
szükséges infrastruktrjra üzemeltetésének költséee,

2 437

Utastdjékoztotós

lnformációs szolgálat, utastájékoztató eszközök, például
menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás,
pályaudvari kijelző berendezések üzemeltetési, előállítási
költségei, értékcsökkenése,

423

Értékesítés

Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak
üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel
foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadó automaták
üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsése

877

Elszámoltatás Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési
tevékenység költséeei,

392

Forgalomellenőrzés legy és bérletellenórzés költsése. 420

Menetrendkészítés Menetrendszerkesztés költségei. Nyomdaköltségek nem ide,
hanem az utastájékoztatásba tartoznak,

158

Egyéb Egyéb forgal mi tevékenységhez ka pcsolódó (például flottakövető
rendszerek) költségek.

142

Forgalmi álta lános kö|tsések összegző sor s 362
üzemvezetés M{sza ki terület, üzemvezetésének költségei. 2t8

O p e rat ív ü ze m i ró ny ító s
Karbantartási tevékenység operatív irányításának (múvezető,
részlegvezető, csoportvezető) költségei, 223

Any a gb e sze r zé s, ra któ ro zás
Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül
szervezeti hovatartozástó|. 940

Egyéb Egyéb műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek. U

Műszaki általános költsések összegző sor 1 381

Társasági általános költségek
A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead)
tevékenységek költségeit függetlenül a szervezetl felépítéstől,
hovatartozástól.

41,6

Összes általános költsét összegző sor. Forgalmi, műszakl és társaságl általáno§
költsécekre 7 1,59

Közlekedési költség összesen Összegző sor. Közvetlen költség és összes általános költségre 56 168

Közlekedési bevétel és közlekedési összes költség
különbözete

Pozitív előJel esetén vlsszaflzetendő normatív támogatás, negatív
előjel esetén további a szolgáltató számára fizetendő normatív
támogatás.

-42334

5or alatti ráfordítások

Normatív támogatás

Bé rfejlesztési támogatás 1,0 27t
Önkormányzati támogatásl lgény 32 063

Önkormányzati támogatási igény (pénzügyileg rendezett) 6 557

Önkormányzati támogatási igény (pénzügyileg nem íéndezett) 25 506
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6. sz. melléklet

A társaság érvényes autóbuszos személyszá!!ító engedélyének másolata
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