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2o2o. évi közszolgáltatási beszámoló feltilvizsgálata, valamint
áci ó akJiualizált ad ata n a k m eg kti dése.
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2021. évi

l

Tisztelt Polgármester Úr!
Hlvatkozássat a 2o2| április 29-én kett, 49054-3412021 iktatószámrj levelére, a
a 2021. évi
2O2O. évi beszámolóhoz tett észrevételekre az alább! válaszokat, egYrittal
veszteségtérítésvárható osszegér l az alábbi tájékoztatást adjuk:

l. A 2o2o. évi beszámoló

kapcsán tett észrevételekre vonatkozó válaszok:

A2o2o. év! tevékenységl eredménye a 2019. év végénprognosAizált értéktl valóban
jelent sen e!tér, de a 2o2o. évre késztilt kalkuláció mé9 nem tartalmazta, tartalmazhatta a
kés bbiekben kialakult pandémiás helyzet negatív hatásait.
bevételek és koltségek 2o2o. évl alakulásáról a VoLÁNBUsz Zrt. részérl 2020.
augusztus 31_én megküldésre ker[ilt a2021.1. féléveskozszolgáltatási beszámolóban a most
kifogásolt tételek már jelentkeztek. A személyszállítási bevételek már az els félévbenis
jelentósen, 74.636 ezer Ft_tal elmaradtak a bázistól, melynek okai részletesen indoklásra
a 3.
kerültek . Ezen beszámoló veszteségtérítésrevonatkoz 3. pontjában leírtak, továbbá
mellékletben bemutatott eredménylevezetésben rógzítettek szerint egyértelmŰen látható volt,
2o2o. évi pénzügyi etlentételezésosszege várhatóan meg fogja haladni a
hogy
szerz désben rogzített, progno sztizáltmértéket, ezért a VOLÁNBUSZ Zrt. nem ért egYet azzal
az észrevételtel, hogy az önkormányzat nem kapott tájékoztatást a bevételek és koltségek
2020. évi várható alakulásáról.

A

a

A pandémlás helyzet hatásaként bevezetett kormányzatiintézkedésekre (onllne oktatás,
home office munkavégzés b vLilése, ingyenes parkolás bevezetése, kijárási korlátozás, stb.),
valamlnt az ennek kovetkeztében realizált bevétel kiesésre a voLÁNBusz zrt.-nek, mint
Kozszolgáltatónak nem volt ráhatása, emiatr az ellentételezésiigénY csr5kkentését a
társaság nem tartia indokoItnak.
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Szakmai |ntézkedésekrészeként etektronikus mobiljegy-vásárlási lehetóség kerÜlt
bevezetésre, melyet az egyre tobb utas használt menetjegy, illetve bérlet vásárlásaihoz. A
bevételek esetéb en az osszes menetiegy és bérletfajta teklntetében, valamint valamennYi
értékesítésicsatornán hasonló mértékvotumen csokkenés volt taPasztalhatÓ, illetve a
is
járványiigyi el írások szigorri betartása érdekében a fedélzeti menetjegY értékesítést
l
autóbuszvezet
felftiggesáettük, így nem tartjuk megatapozottnak a bevételcsokkenés
magatartásra való visszavezetését.

A hivatkozott levél alapján az Önkormányzat nem csak a személyszállítási, hanem a
teljes bevételkiesés felét tudja etfogadni, mely így az egyéb bevételek csokkenését !s
magában foglalja. A VoláNBUsz Zr1. ezzel a megállapítással nem tud egyetérteni, mert ezen

bevételek (pt. reklám, korábbi pályázatokhoz kapcsolódó halasztott bevéteIek) alakulása a
pandémiás helyzettól fiiggetlen.

levélben a bevételek csokkenésévelkapcsolatban megfogalmazott rendkív[ili
menetdíjemelés egyrészr ! nem a VOLÁNBUSZ Zrt., mint szolgáltató hatáskore, másrészr l
álláspontunk szerint egy nagymérték tarlfaemelés várhatóan az utasszám további

A

csokkenését eredményezte vol na.

adiuk:

o

o

Az autóbuszvezet i bérkóltség novekmény 2019. évhez képest 31.055 ezer Ft,

a
bértámogatásként elszámolt bevétel novekménye 61 .726 ezer Ft. A bértámogatás
novekménye fedezetet nyrijtott az autóbuszvezet k, valamint az egyéb állomány
bérfejlesztésénekkoltségnóvekményéreis, ezért a 31.055 ezer Ft-os ellentételezési
igény cstikkentésre vonatkozó javaslatot nem tartiuk indokoltnak.
A karbantartási koltség 2020. évi novekménye 36.173 ezer Ft volt, ebból 19.659 ezer
Ft_ot tett ki a személyi jelleg koltségnovekmény,amelyre szintén fedezetet nyújtott a
bé rtám ogatás bó l származó bevétel i osszeg novekménye.
A Szombathely helyi személyszállítást ellátó járm állomány átlagéletkora 12,7 év volt
2020. december 31-én, de ezen autóbuszok kozott vannak20 év folótti életkor ak is,
melyek nagyobb javításokat lgényeltek, illetve tobb autóbusz elérte a 10 éves életkort,
mely után már nagyobb f darab javítások váltak esedékessé. fennmaradó
16.81 1 ezer Ft koltségnövekmény a kozlekedés folyamatosságát biztosító sztikséges
javítások, és az e! írt szabványok szerint elvégzett szemlék során felmerült
koltségekból eredt, ezért a 36.470 ezer Ft-os ellentételezési igény csiikkentési
javaslatot nem tudiuk elfogadni.
A kozvetett k ltségek 2019. évhez viszonyított 54.622 ezef Ft novekménye a
szervezeti átalakulással is osszeftiggött. A korábbi régiós Kozlekedési Kozpontok
osszeolvadásával a szervezeti egységek átalakultak, az egységeknél foglalkoztatott
tétszámok és munkafolyamatok megváttoztak, továbbá a VOLÁNBUSZ Zrt. egységes
kóltségfelosztási rendszert alakított ki. A Szolgáltató állandó m kodési koltsége az
általa végzett tevékenységekkozott felosztásra kerlil, ennek osszege és aránya eltéró
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korábban megszokotthoz képest. A koltségnovekményból a bérfejlesztésmiatt
megjelent koltségnovekményrefedezetet nyrijtott a bértámogatás novekménYe.
A Volánbusz Zrt. a 2O2o. évi nagyobb bértámogatási osszeget a személYi jellegŰ

a

ráfordítások novekedésévelosszhangban számolta el, amennYiben a
k ltségn vekedést az onkorm ányzatindokolatlannak tartja, ri9y a bértámogatás
elszámolására sincs a társaságnak lehet sége, ÍgY ezeknek a

k

ltségtiibbleteknek a kivétele azeIIentételezési igényt tovább ntiveli.

Amennyiben a bérfejlesztésitámogatást - tekintettel arra, hogy az a tobbletkoltségek
ellentételezésérevonatkozik - a beszámolóban szerepl koltségekból kikorrigáljuk, akkor
látható, hogy a teljes koltségnovekmény a bázishoz képest mindossze 7.123 ezer Ft, melY a
2o1g. évi osszes koltség 0,60/o-?. Így a teljes koltségnovekmény a 3,2o/o-os teljesítménY
csokkenés és azinflác!ós novekedés együttes hatását mutatja.
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2O2O. évi

lTM
kiiltségsor

bérfejlesztési

2020. évi

támogatás

tény iisszege
(bérfejlesztési

tiibblet
megoszlása

támogatással
korrigált)

zemeltetés kozvetlen személyi jelleg ráfordításai

bérfejlesztési
támogatással
korrigált ktiltségsor
ntivekedése 2019.
évi beszámo!óhoz
képest

4t740

433 930

-16 625

t0 574

2t2 t42

25 896

egyéb, kcizvetIen koltségek cisszevonva

1 030

3o9 728

-48387

kozvetett koltségek

8 382

135 669

46 24o

468

7 L23

(autóbuszvezet

k)

kcizvetlen karbantartási koltség

iisszes kimutatott ráfordítás

6t726

1 091

üzemeltetési koltség 5.31 8 ezer Ft osszeg novekményére ható ténYezóket a
beszámolóban részletesen ismertetttik. A koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó
koltségnovekménya bázis id szakhoz viszonyítva 7.371 ezer Ft koltségnovekménYt indukált.
A koronavírus elteni védekezéskapcsán felmertilt tobbletkoltségek, az aut buszok mosása,
takarítása, fokozott fert ttenítésemiatt merí,iltek fet, valamint soron kívtili higiéniai
intézkedésektorténtek, mety keretében az autóbuszok utasterének, mosdók, illemhelYek, az
operatív forgalomirányítás szolgálati helyiségeinek fokozott fertótlenít takarítása lett
elrendelve. A Társaság kézíertótlenítszerekkel, védóeszkozokkel látta el az utasokkal
kozvetlen kapcsolatban álló munkakorokben dolgozó munkatársakat.
A fentiek alapiá n az5.3í8 ezer Ft sszegíi ellentételezési igény csokkentési iavaslatot a
társaság nem tudja elfogadni.

Az

Ieírtak alapján, a Kozszolgáltatási szezódés 11.1. Pontiára való
hivatkozással, mely szerint ,,a Szolgáltató kozszolgáltatási tevékenységgelÓsszeftjgg ,
bevételekkel nem fedezett, a kozszolgáttatási kotelezettség miatt felmertjlt indokolt
koltségeinek, valamint a 4.4. pontban leírt, szokásos mérték(i,ésszer nYereség
ellentételezésérejogosult" a Volánbusz Zrt fenntartia a megkiild tt 2020- évi

A fentiekben
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beszámolóban szerepl 634.326 .2g7 Ft tisszegú éves ellentételezési igénYét,és egYben
kériiik a kiizszolgáltatást megrende! és ellátásért feleI s OnkormánYzat részérl
tti rté n

Il.

ó megf izetését.

A 2021 évi pénzi,igyi elIentételezés(veszteségtérítés)várható iisszege:

2021 évi tervkalkuláció alapján várható, bevételekkel nem fedezett indokolt
k ltségek és a méltányos nyereség tissze ge 773.38í E Ft. A tervkalkuláció adatainak
részletezésétaz 1. sz. mel!éklet tartalmazza.
A 2o2L év! el zetes kalkuláció a 2020. évi tény adatok alapján kerÜlt meghatározásra, az

A

alábbi feltételrendszer szerint:
A kalkul áci nem tartalmazza a regionális járattal végzett helyi tevékenYségkoltségét.
A kalkuI áci nem tartalmazza a menetjegyek és bérletjegyek árának és a kaPcsolódó
szoc!átpol iti kai menetd íj-tám ogatásnak a m ódosítását.
A kedvezményes bérletek, valamint a díjmentes utazások után járó szociálPolitikai
menetdíj_támogatás a pályázat benyrijtásakor érvényes12112012. (Vl. 26.) Korm.
rendeletben meg h atározott mérték szeri nt kerii It te rvezés re.
A személyszáIlítási bevételek kozel a 2O2O. évi szinten kertiltek beállításra, mert a
2021 év elsó negyedévi tény adatok alapján nem várható ennél magasabb bevétel
realizálása. Amennyiben 2021. évben a pandémiás helyzet lezárul, és az utazási
szokások visszaállnak, akkor várhatóan a bevételek is emelkedni fognak, melynek

.
o
.

o

hatására az on kor mányzati el lentételezési gény csokken het.
A2021. évi kalkuláció nem tartalmaz normatív támogatást.
2021 évi kalkulációban szerepl nkonn ányzati ellentételezésicisszegek
kizár lag abban az esetben érvényesek, ha a VoLÁNBUsz zrt. 2021. évben
részesiil bérfeilesztésitámogatásban, mely a 2020. évi i5sszeggel egYezik.
EIlenkez esetben az iinkorm ányzati elIentételezési sszeg n vekszik a me9
i

o
o A

o

.
o
o
.

nem kapott bérfeilesztési támogatás tisszegével.
A koltségtervezés során nem kerijlt flgyelembevételre menetrendi volumen változás,
valamint további járműállomány változás, viszont a koltségek tartalmazzák a 2020- lY.
negyedévében forgalomba áIlított 7 db tij csuklós autóbusz koltségeinek áthtizódó
hatását (bérleti díj novekedés, értékcsokkenésileírás csokkenés, valamint
karbantartási koltség csokkenés).
A személyi jelleg koltségek koztil az aut buszvezet i bérkoltség esetén 2021. évben
6%-os béremeléskertilt beállításra.
A gázolal koltség tekintetében 1 2,Zo/o-os novekedés kertilt figyelembevéteIre, melY a
teljesítményváltozás (2020. évi egyszeri pandémiás hatás kisz rése), a tervezett
zemanyag ár_változás és kis mértékbenaz rij autóbuszok forgalomba állítása miatti
fajlagos fogyasztás változás egy ttes hatásából ered.
A kozvetett koltségek és azegyéb koltségek tekintetében 3,3%-os inflációs hatás kertilt
figyelembe vételre.
Az ellentételezési igény a bevételekke! nem fedezett indokolt koltségeket és 2o/o-oS
mértékbevétel_arányos méltányos nyereséget tartalmazza.
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Amennyiben 2o2L évben a fenti feItéteIrendszerhez képest eltérésmutatkozik

(pl.: bevételek változása, kozponti támogatások. béremetés mértékénekváltozása, infláció
alakulása, járm beszerzés, minisztériumi bértámogatás biztosítása, stb.) akkor az módosítia

a 202L évi tényleges ellentételezési tisszeget.

Hivatkozva a Felek kozott érvénybenlév Kozszolgáltatási szez dés 1. sz módosítás
Fetek megáltapodnak, hogy amennYiben a szerz dés a
12. pontjában leírtakra -,,Szerz
2.1. pontban foglattak szerint 2021. december 31. nap 24.00 Óráig meghosszabbodik,
Fetek (...) írásban megállapodnak a 2021. évre indokolt veszteségtéfitésvárhatÓ
Szerz
osszegér l." - kérjiik az önkormányzatot, hogy aKozszolgáltatási szerz dés módosításának
elókészítéseés minél el bbl kétoldalrj elfogadása érdekébena 2021. évi PénzÜgYi
ellentételezésvonatkozásában szíveskedjenek álláspontjukat kialakítani.

d

d

Az önko rmányzat részéróla ,,V)LÁN társaságok helyi kózlekedési k, zszolgáltatáshoz
kapcsolódó támogatás áfa-rendszerbeli megítélése"tárgykorben megfogalmazott felvetésére
reagálva, csatoltan megktildjük a Nemzeti Adó- és VámhivataI szakmai tillékoztatóját további
szíves felhasználásra.
Budapest, 2021. május 21.
Üdvoz!ettel:
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Szombathelyi helyi személyszállítása 202L évi terv kalkuláció
adatok ezer Ftban
2O2í-. évi

Megnevezés
0]. -

Menetdíj bevétel

02 -

Szociálpolitikai

03 - Egyéb helyi

me@

onkorm aml nv.ijtott t oz,
630
3 052

05 - Egyéb ko

06-K

zlekedési bevétel
10 - Üzemeltetés kozvetlen személyije!leg koltsége
11 - Üzemanyag
].6 - Üzemeltetés egyéb anyagkoltsége
17 - Üzemeltetés kozvetlen anyagkoItsége
25 - Üzemeltetés egyéb kozvetlen koItsége
26 - Üzemeltetés osszes kozvetlen koltsége
30 - Kozvetlen karbantartási koltség
34 - lnfrastruktrira használat koltsége
38 - Eszkozpótlás/fina nszírozás
39 - AIvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. kq!!99g9
40 - Kiizvetlen kiiltségek iisszesen
49 - Forgalmi általán

M

zetes

kalkuIáció
L94 24o
L27 45L

04 - Pótdíj bevéte!

54 -

el

szaki általános koltségek

55 - Társasági áltaIános koltségek
56 - Kiizvetett kts. iissz.
57 - Osszes kimutatott ráfordítás
Ered mény (ellentételezés nélkii l)

Normatív támogatás
Onko rmá nyzati ellentételezésny9re99gg9!
Bér támogatás

325 373
542 296
176 872
6 780

183 651
48 285
774 233
2L6 522
6 967

134 I77
0
1 131 899
130 096
17 262

8 425
t55 782
L287 682
_962 309
0

773 38L
195 435

968 816
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