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Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
 

SZMSZ 27. § (2) bekezdés 

Gazdasági, településfejlesztési  
bizottság 

SZMSZ 27. § (2) bekezdés 

 
Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: Horváth Zoltán vezérigazgató – Pannon Volán Zrt. 
  .......................................................................................................................  
 
A határozatot kapják: 
 
Pannon Volán Zrt. – Horváth Zoltán vezérigazgató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata és a Pannon Volán Zrt. között 2007. december 6. napján 
megkötött – autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó – 
közszolgáltatási szerződés 11. pontja alapján a szolgáltató ez év március végéig megküldte 
a 2010. évre vonatkozó forgalmi és gazdálkodási adatokat tartalmazó beszámolóját (1.sz. 
melléklet). 
A beszámoló kitér a végzett tevékenység mennyiségi és minőségi értékelésére, ezen belül a 
naturális adatokra, a követelményeknek való megfelelés mikéntjére, a vizsgált időszakban 
végrehajtott menetrend módosításokra. 
A helyi közlekedés gazdálkodási mutatói taglalják a bevételek, költségek és az eredmény 
bázis és tényszámait, azok százalékos arányát. 
 
A beszámoló pénzügyi adatai alapján a szolgáltató jelzi, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 
a 2010. évi tevékenysége során a vesztesége tovább nőtt, az eddig tett intézkedések nem 
vezettek eredményre. 
 
Fentiekre tekintettel a társaság 2011. március 18-i közgyűlése olyan határozatot hozott, 
hogy amennyiben 2011-ben is veszteség várható, úgy a szolgáltatónak egyeztetést kell 
lefolytatnia Komló Város Önkormányzatával annak megszüntetésére. 
Fentiek alapján a Pannon Volán vezetése április hónapban egy több pontból álló 
intézkedési javaslatot és ehhez kapcsolódó minden járatot érintő menetrend-módosítást 
tartalmazó anyagot juttatott el hivatalunkhoz. 
 
Az anyag bemutatásáról, értékeléséről és a szerződő felek egyeztetéséről szóló 
előterjesztést külön napirend keretében tárgyalja a képviselő-testület. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a Pannon Volán 
Zrt. beszámolóját az illetékes bizottságok állásfoglalásai figyelembevételével fogadja el 
azzal, hogy a korábbi – e tárgyban hozott – 167/2008. (XII.11.) határozat 2. pontjában 
foglaltakat (2. sz. melléklet) továbbra is fenntartja. 
 
Határozati javaslat: 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével - 
megtárgyalta a Pannon Volán Zrt. 2010. évre vonatkozó beszámolójáról szóló 
előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 2010. évi beszámolóban 
foglaltakat megismerte, tájékozódott a szolgáltató tevékenységei során felmerült forgalmi 
és gazdálkodási adatokról. 
A képviselő-testület a költségek vonatkozásában az előző évekhez hasonlóan a korábban 
hozott 167/2008. (XII. 11.) számú határozat 2. pontjában foglaltakat továbbra is fenntartja.  
 
Komló, 2011. április 21. 
         Polics József 
         polgármester 
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melléklet

























 



 
 
 

 
 

 



Előterjesztés 2. sz. melléklete 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

    KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL_____ 
 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2008. december 11-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
Tárgy: Járatkivonásról tájékoztató 
 

167/2008. (XII.11.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi, valamint a városüzemeltetési 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a helyi autóbuszjáratok 
kivonásáról szóló előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület a Pannon Volán Zrt. által korábban beterjesztett járatkivonási 

javaslatot az 1-es számú járat vonatkozásában tett javaslat kivételével – összesen 54.511 
km megtakarítással – 2009. január 1-i hatállyal elfogadja.  

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a járatcsökkenéssel módosított új menetrend bevezetésével 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő jegyző 

 
2. A képviselő-testület megerősíti korábbi álláspontját, miszerint a Pannon Volán Zrt. 2009. 

évi előzetes veszteség kimutatását nem fogadja el.  
 

A közvetett és egyéb közvetlen költségek növekményét, valamint a béremelésből és az 
üzemanyag áremeléséből adódó költségeket a képviselő-testület nem ismeri el.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltató 2009. I. félévi gazdasági adatairól szóló 
előterjesztést a 2009. szeptemberi rendes ülésen terjessze a képviselő testület elé.  

 
Határidő:  2009. szeptemberi testületi ülés időpontja 
Felelős:  Páva Zoltán polgármester 

 
 

K.m.f. 
 

Páva Zoltán  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
jegyző 

  
A kiadmány hiteléül: 
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