Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE___
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS
Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári Busz”
díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra
(szerződéses kötelezettség)

Előterjesztő:

Geiger Ferenc polgármester

Az előterjesztést készítette:

Kisné Stark Viola – Osztályvezető
Bodó János - főmunkatárs

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:

Pénzügyi Osztályvezető
Polonkai Zoltánné

Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi Bizottság

Testületi ülés időpontja:

2016. december 06.

Ellenjegyzők:

Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Laza Margitjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
2013 októberében Önkormányzatunk, valamint a BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Menetrend szerinti járat díjmentességének
finanszírozására vonatkozó szerződés”-t kötött, melyben Önkormányzatunk vállalta, hogy a
tárgyi évet megelőzően előzetes kötelezettséget vállal az utazóközönség számára ingyenes 135ös jelzésű buszjárat finanszírozás érdekében.
2016 novemberében megkaptuk a BKK 2017. évi, a díjmentesség következtében várható
bevételkiesésének összegét, vagyis a finanszírozási igényét.
Amennyiben a 135 jelzésű autóbusz (közismertebb nevén: Soroksár busz) szolgáltatást a t.
Képviselő-testület továbbra is ingyenesen kívánja biztosítani a lakosság számára, úgy 2017.
évbe a díjmentesség következtében kieső hiány BKK-nak történő megtérítésére legalább
31.156.044.- Ft + ÁFA összegre szükséges kötelezettséget vállalnia.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy e célra az elmúlt három évben (2014-2016.)
évente ugyanilyen nagyságú összeg került felhasználásra.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntésének meghozatalára.
Határozati javaslatok:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2016.(XII.06.) határozata a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött
szerződés, - 135-ös jelzésű autóbusz -, menetrend szerinti járat díjmentességének
finanszírozására vonatkozó 2017. évi kötelezettségvállalásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.

II.

III.

a 135-ös jelzésű menetrend szerinti autóbuszjárat díjmentessége folytán a BKK
Budapesti Közlekedési Központnál keletkező bevételkiesés megtérítésére– a BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött szerződés alapján – az Önkormányzat
2017. évi költségvetésének terhére 31.200.000.-Ft + ÁFA összegben kötelezettséget
vállal.
felkéri a Polgármestert az I. pontban szereplő összeg 2017. évi költségvetésben
történő szerepeltetésére.
Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
felkéri a Polgármestert, hogy a BKK Közösségi Közlekedési Igazgatóját értesítse a
Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

A Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2016. november 18.
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