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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata és a Pannon Volán Zrt. között létrejött 2007. december 6. napjától 
hatályos közszolgáltatási szerződés 9.2. sz. pontja 20. francia bekezdése alapján az önkormányzat 
jogosult a helyi és távolsági autóbuszokon, összesen 5 m2 reklámfelület térítésmentes 
igénybevételére, mely jogot az önkormányzat tovább is adhat, illetve értékesíthet harmadik 
személy részére.  
A képviselő-testület a 2008. szeptember 25-i rendes ülésén hozott 136/2008. (IX.25.) sz. 
határozatával (1. sz. melléklet) döntött arról, hogy a reklámfelületek hasznosítási jogát 2015. 
december 31-ig térítésmentesen tovább adja az önkormányzat többségi tulajdonában álló Komló 
és Térsége Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-nek. A cél az volt, hogy a tárgyi reklámfelület 
értékesítéséből származó bevétellel segítsék a társaság közhasznú – közcélú feladatellátását. 
Az eltelt időszakban a társaság gazdasági helyzete jelentősen romlott, 2010. év végén a vezetői 
poszton változás történt. A 2011. június 24-i taggyűlésen az ügyvezető tájékoztatást adott arról, 
hogy a társaság vagyoni helyzete tragikus, bevételei nincsenek, saját tőkéje több éve a jegyzett 
tőkéje alatt van. 
A jogszabályi rendelkezések értelmében a tulajdonosok kötelesek a tőke pótlásáról gondoskodni, 
vagy a társaság jogutód nélküli megszüntetésről dönteni. Mivel a tulajdonosok nem tudják vállalni 
a tőkekorrekciót, ezért a taggyűlés elhatározta a társaság felszámolásának megindítását. 
 
Fenti helyzetre való tekintettel indokolt a korábban hozott 136/2008. (IX.25.) számú határozat 
módosítása, melyet követően a továbbiakban Komló Város Önkormányzata ismét élhet a már 
említett reklámfelület felhasználási, hasznosítási jogával. 
 
Ezzel kapcsolatban meg kell vizsgálni a hasznosítás lehetőségeit, feltérképezni, hogy mely 
szervezetek részéről van szándék a reklámfelület igénybevételére, akikkel megállapodást 
köthetünk és ezáltal bevételhez juthat az önkormányzat.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes bizottság 
állásfoglalása figyelembevételével fogadja el a határozati javaslatot. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, és a 
pénzügyi, jogi, és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az 
autóbuszok reklámfelületeinek hasznosításáról szóló 136/2008. (IX.25.) sz. határozattal 
kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti 136/2008. (IX.25.) sz. határozatban 
szereplő – Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. részére átadott – 
reklámfelület hasznosítási jog gyakorlására vonatkozó határidőt 2011. október 27. napjára 
módosítja és a jogosultságot ettől az időponttól visszavonja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a Pannon Volán Zrt-vel megkötött közszolgáltatási 
szerződésben biztosított reklámfelületek hasznosítása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg, egyidejűleg felhatalmazza, hogy az e tárgyban létrejövő 
megállapodásokat aláírja.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
Komló, 2011. október 18. 
 
 Polics József 
 Polgármester 



 
1. sz. melléklet 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

    KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL_____ 
 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
Tárgy: Komló és Térsége Fejlesztési Kht. kérelme tömegközlekedési 

autóbuszok reklámfelületeinek hasznosítására 
 
 

136/2008. (IX.25.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, illetve a pénzügyi és ügyrendi 
bizottságok javaslata alapján – megtárgyalta a Komló és Térsége Fejlesztési Kht. 
kérelmét a tömegközlekedési autóbuszok reklámfelületeinek hasznosítására 
vonatkozóan.  
 
A képviselő-testület a Pannon Volán Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződése alapján 
a tömegközlekedésben résztvevő helyi és távolsági autóbuszokon biztosított 
reklámfelületei hasznosítási jogáról úgy rendelkezik, hogy azt térítésmentesen a 
Komló és Térsége Fejlesztési Kht-nak adja tovább, az eredeti szerződésben szereplő 
időtartamra, 2015. december 31-ig. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Páva Zoltán  polgármester 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Páva Zoltán  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
jegyző 
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