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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP

E-szám: 15/2017.
Tárgy: Döntés a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Volánbusz
Közlekedési Zrt.-vel kötendő megállapodásokról
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó neve: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése
Vezetői ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő
előadó osztályvezetője
Pénzügyi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő
pénzügyi osztályvezető
Törvényességi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő
Nagykovácsi, 2017. február 15.
jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.
Nagykovácsi, 2017. február 15.

polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmény:
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2015. február 20. napján – a 20/2015.(II.
19.) határozatban kapott felhatalmazás alapján - támogatási szerződést kötött a BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel, mint közlekedésszervezővel az elővárosi
menetrend szerinti közösségi közlekedési személyszállítási feladatok működési célú
támogatása érdekében.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban Minisztérium) 2016. október
végén érkezett levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a Budapest környéki
elővárosi közlekedés egyéges lebonyolítása érdekében szükséges intézkedésekről
szóló 1061/2016. (II.25.) Korm. határozat alapján a Fővárosi Önkormányzat és a
Minisztérium megállapodást kötött, amely alapján az agglomerációs autóbusz
vonalakon végzett szolgáltatás megrendelői feladatait 2016. november 1. napjától a
Minisztérium látja el.
A Minisztérium tájékoztatása kiterjedt továbbá arra, hogy az agglomerációs
autóbuszvonalakon végzett helyi és elővárosi személyszállítási közszolgáltatások
ellátást továbbra is a Volánbusz Zrt.-vel biztosítja 2019. december 31-ig,
közszolgáltatási szerződés keretében.
Az elővárosi közlekedés integrált jellegének fenntartása érdekében a közszolgálatás
ellátásához szükséges technológiai feladatokat (pl. menetdíjbevétel-szedés, jegy és
bérlet ellenőrzés, követeléskezelés, forgalomfelügyelet, utastájékoztatás, integrált
ügyfélszolgálat) továbbra is a Fővárosi Önkormányzat látja el a BKK Zrt., mint
közlekedésszervező útján.
A Minisztérium megkereséséhez mellékelt két megállapodástervezetet, melyek
tartalmi szempontból nem feleltek meg a korábban megkötött szerződéseinknek.
A Fővárosi Önkormányzati Agglomerációs Társulás (FAÖT) keretein belül
Önkormányzatunk is egyeztetést kezdeményezett a Minisztériummal és Dr. Fónagy
János Államtitkár Úrral. A Minisztérium képviselőinek részvételével tartott 2016.
decemberi megbeszélésen döntés született arról, hogy az elvárt egyeztetések
elmaradására figyelemmel, rövidebb időtartamú, 2017. szeptember 30. napjáig szóló
megállapodások kerülnek aláírásra. Ezen megállapodások már a FAÖT által elvárt
garanciákat is tartalmazzák.
A rövid határozott időtartamú megállapodások egyben arra is utalnak, hogy a
Minisztérium 2017. október 1. napjától minden egyes agglomerációs településsel
egyediesített megállapodást kíván kötni.
Fontos kiemelni, hogy a közeljövőben aláírandó költségtérítési hozzájárulás fizetéséről
szóló megállapodás összegszerűség tekintetében továbbra is havi 1.905.000,-Ft
költségtérítési hozzájárulás megfizetéséről rendelkezik 2016. november 1. napjától
kezdődően.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Nagykovácsi, 2017. február 15.
Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: Döntés a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Volánbusz
Közlekedési Zrt.-vel kötendő megállapodásokról
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Nagykovácsi közigazgatási területén a közösségi közlekedés, mint közszolgáltatás
támogatására költségtérítési hozzájárulás fizetéséről szóló megállapodást köt a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Volánbusz Közlekedési Zrt.-vel az alábbi
lényeges feltételekkel:
-

a megállapodás hatálya: 2016. november 1. – 2017. szeptember 30.
a támogatás havi összege: 1.905.000 Ft/hó

Felhatalmazza, a Polgármestert a megállapodások aláírására, valamint felkéri, hogy
gondoskodjon a fedezet biztosításáról a 2017. évi költségvetésben.
Határidő: azonnal, illetve a 2017. évi költségvetés elfogadását követően
Felelős: polgármester

