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A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséró7 szóló, T/7655. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz, kapcsolódva a T/7655/307.számú módosító javaslathoz, - a HHSZ 94.§
és 102.§ (1) bek-ben foglaltaknak megfelelően – az alábbi

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztjük elő.

- A törvényjavaslat 2013 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti – növelését,

illetve csökkentésétjavasolom:

9 z. : g yt íés Hivatala

4Cc‘r‘.323

t .Ira t

zo!?ianj

Érkezett: 2012 júl. 0



2
Javaslat a 2012. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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+/- MÓDOSÍTOTT ELŐ IRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁ S

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok

7 Mohácsi komp működésének támogatása +30 +30 30 3 0

9 Dunafalvai komp működésének támogatása +12 +12 12 1 2

XLII . A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

33 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítés e

5 Garantiqa Hitelgarancia Zrt . garanciaügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség

19 000,0 4200 18 958, 0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.



INDOKOLÁ S

I. Fogalom meghatározás és ionszabályi hátté r

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. .törvény 84.§•

24 . komp : vízen történő közútpótló átkelésre szolgáló, személyeket és közúti járműveket szállító, a hajózási
hatóság által kompnak (önjáró, nem önjáró, köteles komp, továbbá a révhajó és a révcsónak) min ősített vízi jármű ;

32 . révhajó, révcsónak: csak személyeket szállító, a vízen történő közútpótló átkelésre szolgáló komp ;

Ahelyi önkormányzatokról szóló 1990 . évi LXV. törvény:

8 . § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés ,
a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés ,
csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi
önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyé b
közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság é s
településtisztaság biztosítása ; gondoskodás a helyi tűzvédelemrő l, közbiztonság helyi feladatairól ; közreműködés a
helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában ; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az
egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás ; a közösségi tér
biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása ; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése .

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igénye i
alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el .

8 .§(4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai nevelésről ,
az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi
közutak és a köztemető fenntartásáról, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom
elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő
várakozás (parkolás) biztosításáról ; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését .

Avíziközlekedésről szóló 2000. évi XLIL törvény:

3 . § (1) A települési önkormányzatok feladata
a) a helyi közszolgáltatást megvalósító komp- és révközlekedés - önkormányzati hatáskörbe tartozó -

működőképességének és fejlesztésének biztosítása ,
(2) Személyforgalomban menetrend szerinti helyi közszolgáltatást végz ő hajózási engedélyes részére az érintet t

települési önkormányzat működési támogatást nyújthat, amellyel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeke t
szerződésben kell rögzíteni .

II.Komp-és révközlekedés Mohács-Úimohács :

Mohács városát a Duna két részre osztja . Országunkban ez az egyetlen város, melyet folyó szel ketté és nincs híd a
két városrész között . Mohácson már több mint 100 éves álom — a XIX század vége óta — egy Duna híd létrehozása.
Az Országos Területrendezési Törvény tartalmazza a Mohácsi Duna-híd megépítését melyre bizonyára még töb b
évet várni kell . Amíg azonban a híd megépül, szerepét a komp tölti be városunkban . A kompközlekedés létfeltétele
a város-elsősorban a szigeti városrész- lakosságának . Az ott élők zöme Mohácsra jár dolgozni, iskolába, csak itt
tudja ügyes-bajos dolgait intézni, itt vannak a hivatalok, itt a szakrendelő, a kórház és nem utolsó sorban a piac . A
piacon értékesíthetik termékeiket a szigeten lakó őstermelők akiknek az átjárási lehetőség létfeltétel .
Mohács jobb partján közel 19 ezer ember él, a bal partján mintegy 1100 ember, ugyanakkor a város közigazgatás i
területének nagyobbik hányada — 59%-a — a Duna bal partján terül el .
Az itt élő embereknek, de Bács-Kiskun megye déli részén lév ő néhány településnek, valamint Homorúd
lakosságának létkérdés a kompközlekedés fenntartása, megfelel ő színvonalú működtetése.
A Szerbiából hazánkba látogató turisták — akik Pécsre, Harkányba, Villányba, Mohácsra tartanak — is szép számma l
veszik igénybe a kompközlekedést .



Azon áruforgalomnak is szüksége van a kompjáratra, amely Baranya és Bács-Kiskun megye déli részét látja el,
valamint a Baranyába, Mohácsra látogató turisták is a kompközlekedés révén tudnak eljutni Dávodra ,
Nagybaracskára és a Nemzeti Park Béda-Karapancsai részéhez .

Önkormányzatunknak a kompközlekedés fenntartása, működtetése egyre nagyobb gondot és terhet jelent, igen
drága az eszközök pótlása és a közlekedés fenntartása is éves viszonylatban közel 30 M Ft veszteségpótlást igényel .

A kompot évtizedek óta a város 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság a Mohácsi Városgazdálkodási é s
Révhajózási Kft, illetve annak jogelődjei üzemelteti . A Társaság az utóbbi években több 10 M Ft-ot költött a komp ,
illetve az éjszakai gyalogos forgalmat biztosító hajók felújítására, üzembiztosságuk fokozására .
Kompközlekedés kimaradása esetén vagy otthon maradnak az emberek, ami munkahelyük elvesztését jelentheti ,
vagy kerülővel Baján át juthatnak el a városba, ami többletköltséget (2x81 km megtétele) és többlet időt (kb . 2 óra)
jelent .
Az üzemeltetésnél az utóbbi években komoly pénzügyi nehézségek léptek fel . Az ágazat ugyanis évek óta

20MFt/év feletti veszteséget termel . A gazdasági válság hatására 2010. évben a 2009 . évhez képest 10,5%-al, 2011 .
évben további 1,5%-al csökkent a mohácsi ágazat árbevétele annak ellenére, hogy mindkét évben az infláció t
jelentősen meghaladó áremelések történtek . Az évenkénti veszteséget tovább növelné ha az önkormányza t
megszüntetné az eddigi támogatásokat (önkorm . támogatás 2010 . évben: 4 .192 eFt, 2011 . évben: 4 .760 eFt)

A társaság költségeit tovább nem képes csökkenteni, hisz a két legnagyobb költségtényezőt a bért és az
üzemanyagköltséget már nem tudja befolyásolni . Az üzemanyagnál a motorok és hajtóművek felújításával sikerült
elérni az optimális fogyasztást, a 4+1 fős minimális személyzetet nem tudja a Kft tovább csökkenteni, hisz az t
jogszabályok írják elő .
A társaság veszteségeit sajnos nem elfogadható módon más szolgáltatási ágazataiból történ ő átcsoportosításokka l

kényszerül pótolni . A veszteség csökkentés másik lehet ősége a bevétel növelése .
Sajnos itt komoly korlátok lépnek a rendszerbe . Egyik ilyen korlát a lakosság teherviselő képessége, ugyanis a
jövedelmek térségünkben jelentősen elmaradnak az országos átlagtól .
A kompközlekedés költségeinek 80 %-át nem térítik a munkáltatók a dolgozóknak. Másik ilyen tényező a sziget i
lakosság elöregedése . Egyre többen töltik be a 65 . életévüket, mellyel jogosulttá válnak az ingyenes utazásra, ezzel
a társaság bevételei folyamatosan csökkennek .

A fentiek miatt nem lehetséges az éves inflációt jelentősen meghaladó díjnövelés végrehajtása .

A megoldást a város vezetése a többi közlekedési cég mintájára állami támogatás megítélésében látja . A
főútvonalak fenntartására, üzemeltetésére, fejlesztésére az állam az Állami Közútkezel ő Kht-kon keresztül biztosít
forrást, míg a kompközlekedés nem részesül működési támogatásban.
Az állami támogatást az indokolja, hogy a mohácsi kompközlekedés azon felül, hogy a város lakosságának érdekei t
szolgálja országos érdek is, hisz a Duna jobb partján lévő 56-os és 57-es számú főutakat köti össze a bal parton
haladó 51-es számú főúttal. Mohács városa évtizedeken át biztosította ingyenesen ezt az összeköttetést az
országrészek között, most azonban amikor bajban van, kéri az állam segítségét a fenti probléma megoldására .



A KOMPKÖZLEKEDÉS EREDMÉNYEI

	

Me . : e F t

2010 2011 Inde x
2011/201 0

Árbevétel : 120 .958 131 .427 108,6 %
Ebből ön/c.
támogatás : 4.192 4.760 113,5 %

Ráfordítás : 142 .449 153 .653 107,8 %
Eredmény : -21 .491 -22 .226 103,4 %

Menetjegyek
Személyjeg y

(db)

50%-os
személyjeg y

(db)

Kerékpá r
(db)

Motor-
utánfutó

(db)

Személygép-
kocsi 1,5 t
alatt (db)

Személygép -
kocsi 1 .5 t
felett (db)

Teheraut ó
0-5 t (db)

Teherautó
5-10 t (db)

Teherautó
10-20 t

(db)
Egyéb jármű

2010 141 385 67 941 12 003 2 910 56 444 3 606 7 895 394 933 18 1

2011 148 511 71 685 13 277 3 460 55 127 3 871 7 889 536 919 249

Forg .
Növ.lcsökk 7 126 3 744 1 274 550 -1 317 265 -6 142 -14 68

Index % 105,0 105,5 110,6 118,9 97,7 107,3 99,9 136,0 98,5 137,6

Bérletek Dolgozó (db) Kerékpár (db) Kerékpár 50% (db)
Motorkerék-pá r

(db)
Személygép-kocs i

(db) Egyéb (db) Tanuló/Nyug-díjas
(db )

2010 4 262 1 105 1 606 35 1 513 88 4 456

2011 4 809 1 151 1 688 4 1 697 101 4 348

Forg .
Növ./csökk 547 46 82 -31 184 13 -108

Index % 112,8 104,2 105,1 11,4 112,2 114,8 97, 6



Komp-és révközlekedés Dunafalva :

A víziközlekedésrő l szóló 2000 . évi XLII . törvényben a komp és révhajó fogalom meghatározása utal anna k
közútpótló jellegére. A helyi önkormányzatokról szóló 1990 . évi LXV. törvény a helyi közutak fenntartását az
önkormányzatok kötelező feladatai között sorolja fel .

Nagyon nagy kérdés, hogy mennyire min ősül helyi közút folytatásának a kompátkelés – tehát kötelező helyi
önkormányzati feladatnak -, amikor mind a szigeti (5107-es f őút), mind a városi oldalon (5117-es főút) országo s
közút vezet a Dunába, tehát két országos közutat köt össze az átkelés, így ebben a tekintetben értelmezhet ő állami
feladatnak a „közútpótlás” .

Az évszázadok alatt kialakult közúthálózat feltételezi a révközlekedés meglétét, annál is inkább, mert 1954-i g
Dunafalva Dunaszekcső részeként Dunaszekcső-Sziget megnevezéssel létezett .
Bács-Volán járattal Bajától Dunafalva Nagybaracskán át kb . 45 km hosszan (ilyen árú dolgozó bérletet egyetle n
munkáltató sem vállal fel!!!), kb % órás menetid ővel közelíthető meg. Dunafalván napi három buszjárat van,
amelyhez az önkormányzat éves szinten 500ezer forinttal kénytelen hozzájárulni, egyébként csak napi két jára t
lenne .

Egyénileg a Duna töltéskoronán az önkormányzat épített egy keskeny, személygépjárművel járható utat, amelyen
Szeremlén át, azonban kizárólag személyautóval, 15-20 perc alatt el lehet jutni Bajára .

Egyéb közlekedési lehet őség biztosítása miatt kénytelen az önkormányzat a Dunafalva és Dunaszekcs ő közötti
komp- és révközlekedést fenntartani . Minden üzemidő csökkentésre irányuló törekvés lakossági aláírásgyűjtést
vont maga után, mivel Dunaszekcsőn vannak munkahelyek, ott van a gyógyszertár, több bolt, onnan közelíthetők
meg a baranyai középiskolák és a gyakoribb buszjárat miatt még Bajára is el lehet jutni és haza lehet jönni .
2010-től a sem a komp, sem a kishajó nem jár szombaton, vasárnap csak 1 hajójárat van délután, amivel a diáko k
visszautazhatnak Mohácsra illetve Pécsre . Hét közben 7 órától 17 óráig jár, és csak napi 7 járat van . Az egy
főállású hajóvezető és egy főállású matróz szabadságolása, helyettesítése nem megoldott, a kompközlekedéshe z
szükséges, megfelelő végzettséggel rendelkez ő második matrózt a dunaszekcsői önkormányzat biztosította közcélú
munkásként, így a dunafalvai önkormányzatot csak a két f ő állandó munkavállaló bére terhelte . A költségeket
racionalizáltuk, azonban a biztonságos üzemeltetés feltételeit nem sikerült megteremteni .

A jelenlegi szűkített menetrend, a csak 1 fő hajóvezető és 1 fő matróz alkalmazása (a hajózási felügyelő önkéntes
szerződéssel ingyen látja el a feladatot) nem biztosítja a biztonságos közlekedést és a feladatellátás éves hiánya a
KHEM-tő l kapott működési támogatást is figyelembe véve éves szinten eléri a 3millió forintot .
A komp- és révközlekedés önkormányzatunk általi biztonságos fenntartásához legalább 2 f ő hajóvezető és 3 fő
matróz lenne szükséges . A 2010-es évben ennek bér- és járulékköltsége 11 .030ezer ft, üzemanyag és egyéb költség
7.542ezer Ft, az ezzel szemben várható bevétel (az idős lakosok miatt jelentős az ingyen utazók száma) 2 .700ezer
Ft, így 15 .872ezer Ft támogatásra lett volna szükség, mely összeg 2012-es évre 18 .000ezer Ft lenne.

Tekintettel arra, hogy a komp-és révközlekedés a közösségi közlekedés része, út és hídpótló szerepe miatt, az
indokolásban kifejtett körülmények, tények figyelembevételével a hosszú távú és hatékony m űködés
feltételeinek biztosítása érdekében - egyéb pénzügyi forrás hiányában - indokolt annak állami támogatása .



Ahhoz, hogy ne lehetetlenüljön el a kompközlekedés kérjük, hogy a 2013 . évi költségvetésben a mohács i
kompközlekedés támogatására 30 M Ft-ot, a dunafalvai kompközlekedés támogatására 12 M Ft-o t
szíveskedjenek beállítani .

Kezdeményezzük, hogy úgy, mint az országos főútvonal-hálózat, úgy az annak a részét képez ő kompközlekedés i s
részesülj ön működési támogatásban.

Budapest, 2012 . július 6 .

Szekó József
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

ee
Dr . Hargitai J' s

Kereszténydemokrata Néppárt

Zsigó Róbert
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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