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Volt egyszer egy ígéret! 

Volt egyszer egy közgyűlési döntés! 

Volt egyszer egy közszolgáltatási szerződés! 

 

2008-ban a helyi autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításra kiírt pályázat 

nyertese pályázatában a következő pénzügyi kalkulációt adta be az üzemeltetésről. (Pályázat 

337. oldal): 

Bevételek összesen:  4232699eFt 

Költségek, ráfordítások:  4222165eFt 

Adózás előtti eredmény:  10534eFt 

 

2008-ban a pályázat elbírálásakor is vitát váltott ki, hogy a pályázó által beadott pénzügyi 

kalkuláció megalapozott adatokat tartalmaz-e. Kezdeményezésünkre ezért hozta a közgyűlés 

azokat a döntéseket, hogy a kalkulációtól eltérő veszteségeket és fizetési kötelezettségeket 

annak kell viselnie, aki a pályázatában nyereséges vállalkozásként tüntette fel az autóbuszos 

személyszállítást.  

 

247/2008. (IX.25.) Önkormányzati határozat: A közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi 

elemei: 

- a díjak legfeljebb az infláció mértékével növekedhetnek; 

- az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás tevékenységénél keletkezett 

veszteséget az elkövetkezendő 8 évben D.M.J.V. Önkormányzata, valamint az 

Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok nem kompenzálják, illetve az 

ezen szolgáltatás során bevételekkel nem fedezett költségeket nem térítik meg. 

 

Közszolgáltatási szerződés III. 3. 1. pont 8. bekezdése: „A szolgáltató tudomásul veszi, hogy 

a szerződés teljes időtartama alatt az ellátásért felelős, illetve a tulajdonában lévő gazdasági 

társaságok nem kompenzálják a szolgáltató bevételekkel nem fedezett költségeit.” 

 

Ezen biztosítékokat azért kellett közgyűlési határozat és szerződési szintre emelni, mert 

Debrecen város lakossága jogosan várta el, hogy egy rossz döntés, vagy egy megalapozatlan 

pályázati kalkuláció terhei és veszteségei ne közpénzekből és ne az adófizetők pénzéből 

legyenek kompenzálva. 

 

Az akkori aggályok rövid időn belül megalapozottá váltak, így 2009-től kezdve a DKV felett 

tulajdonosi jogokat gyakorló Debreceni Vagyonkezelő Zrt. minden évben több százmillió 

forinttal kompenzálta a veszteségeket, döntően a víz- és csatornadíjakból és a távhő 

szolgáltatási díjakból felhalmozódott eredményekből.  

 

Napjainkban a veszteség mértéke és a vagyonkezelő megroggyant teherbíró képessége miatt 

most már a cégcsoporton belüli keresztfinanszírozás sem járható. Ezért készül az 

önkormányzat egy olyan közszolgálati szerződés módosításra, amelyben mentesíti a pályázót 

a 2008-ban tett ígéretének betartásától és most már nyíltan a debreceni adófizetők 

közpénzéből kívánják ennek a konstrukciónak a veszteségeit kifizetni.  

 

Fentiekből is kitűnik az, hogy a pályázat elbírálásakor megtévesztették mind a döntéshozókat, 

mind Debrecen város lakosságát, mert abban a színben tüntették fel a mintegy 130 új 

autóbusz beállítását a rendszerbe, hogy azt veszteség, illetve a városlakók felé teher nélkül 

meg tudják oldani. Az akkori aggályok -, hogy egy kb. 8 milliárd forint értékű 

autóbuszállomány bérlése évente több mint 2 milliárd forintért finoman szólva is úri passzió – 

nem találtak meghallgatásra. Egy biztos, hogy a buszokat bérbeadó nagyvállalkozás 

kőkemény hasznot húz ebből a konstrukcióból, míg Debrecen város lakosai (a talmi 

csillogású új buszok árnyékában) fizették és a továbbiakban is fizetik a veszteségeket.  

 

 Szathmári Károly Madarasi István 

 városi elnök városi alelnök 


