
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B E S Z Á M O L Ó 

a VOLÁNBUSZ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével 

összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2021. évi ellátásáról 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Előterjesztő:  VOLÁNBUSZ Zrt. vezérigazgatója 

 Előkészítő:  Településfejlesztési Osztály  
 

Ózd, 2022. május 9. 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 

Ózd város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat a 2017. január 

1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján 

2021. évben a VOLÁNBUSZ Zrt. látta el. A közszolgáltatási szerződést Ózd Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 115/2021. (XII.09.) határozatával további két évre, 2023. 

december 31. napjáig meghosszabbított. 

A közszolgáltatási szerződés értelmében a Szolgáltató évente tájékoztatja az Önkormányzatot 

a közszolgáltatás ellátásáról. A szerződésnek megfelelően a 2021. évi feladatellátásról a 

Képviselő-testület 2021. májusi ülésére kerül előterjesztésre a Beszámoló (1. melléklet).  

A Beszámoló főbb pénzügyi adatai: 

Megnevezés 2020. 2021. 

Éves futásteljesítmény 333 e km 331 e km 

Értékesítés nettó árbevétele 80.190 e Ft 66.187 e Ft 

Saját bevétel összesen 119.338 e Ft 106.335 e Ft 

Ráfordítások 248.977 e Ft 255.466 e Ft 

Ellentételezési igény 132.129 e Ft 151.685 e Ft 

Fajlagos ráfordítás 748 Ft/km 772 Ft/km 

Utasszám 1.236 e fő 984 e fő 

2021. évre az összes ellentételezési igény a beszámoló alapján 151.685 e Ft. Az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 

támogatására vonatkozó pályázatát 2021. évben nem hirdette meg.  

Ózd Város Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig – a beszámoló alapján - 89.122 e Ft 

összegű önkormányzati támogatást fizetett ki. Időközben megfizetésre került a III. negyedév is 

44.219.000 Ft összegben, így az elszámolási különbözet a beszámolótól eltérően 18.343.993 

Ft-ra csökkent.  

A 2022. évi költségvetésben a 2021. évről áthúzódó III-IV. negyedévi, 2022. évi I-II. negyedévi 

működési támogatásra 140.000 e Ft van elkülönítve, az elszámolási különbözet ebből 

finanszírozható a korábbi évekhez hasonló módon.  

A koronavírus járvány hatására az utasforgalom és ezzel együtt a bevétel a korábbi években 

megszokottnál jelentősebb mértékben esett vissza, az értékesítés nettó árbevétele mintegy 14 

M Ft-tal csökkent. Az év közben végrehajtott teljesítménycsökkentés azonban ezt részben 

ellensúlyozni tudta, így csak 19,56 M Ft növekedés következett be az ellentételezési igényben.  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.



1. melléklet 

  













































 

Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2022. (V.09.) határozata 

a VOLÁNBUSZ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő 

közszolgáltatási feladatainak 2021. évi ellátásáról 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 

az alábbi döntést hozza: 

1. A Képviselő-testület a VOLÁNBUSZ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-

közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2021. évi ellátásáról szóló 

beszámolót elfogadja.  

2. A VOLÁNBUSZ Zrt. beszámolója szerint esedékes 151.684.993 Ft támogatási igényéből 

az Önkormányzat 2022. március 31-ig átutalt 133.341.000 Ft támogatási összeget. A 

fennmaradt 18.343.993 Ft elszámolási különbözet a 2022. évi költségvetésben a 2021. 

évről áthúzódó III-IV. negyedév, 2022. évi I-II. negyedévi működési támogatásra terhére 

elkülönített összegből kerül finanszírozásra. 

Felelős:  PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője 

Határidő:  elfogadást követő 60 napon belül 


