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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint Önök előtt is ismert, az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatási szerződés módosítása tárgyában a képviselő-testület a 227/2011. (XII.15.). 
számú határozatával új menetrend bevezetéséről döntött. Az új menetrend 2012. január 1. 
napjától lépett hatályba. A polgármesteri hivatal és a szolgáltatást végző PANNON 
VOLÁN Zrt. felé sok lakossági és képviselői megkeresés érkezett az új menetrend 
módosítását kérve. Azt a korábbi előterjesztésben is jeleztük, hogy a januári változtatások 
olyan mértékűek, hogy valószínűleg szükség lesz kisebb korrekciókra. A munkába járással 
kapcsolatos legfontosabb problémákat már január hónapban jegyzői hatáskörben kezeltük. 
A beérkezett egyéb észrevételeket a szakértőkkel együtt elemeztük, és a jelen előterjesztés 
1. sz. melléklete szerinti módosítást javasoltuk a menetrendben. Megkerestük a 
szolgáltatót, hogy a fordákra való tekintettel dolgozza ki az új menetrend tervezetét a 
javasolt módosításoknak megfelelően. A módosítás alapján 9.700 km menetteljesítmény 
csökkenés mellett 41.000 km teljesítmény többletigény jelentkezne, tehát összességében a 
decemberi döntésre jóváhagyott össz teljesítményhez képest 31.300 km-nyi növekmény 
jelenne meg a rendszerben. A PANNON VOLÁN Zrt. a 2. sz. melléklet szerinti választ 
küldte el arra a megkeresésünkre, amelyben az új menetrend kidolgozására kértük fel. A 
módosítás a közszolgáltatási szerződés alapján jegyzői hatáskörbe tartozó 1 %-ot 
meghaladja, ezért a képviselő-testületnek kell jóváhagynia szerződésmódosítás keretében. 
A szerződés-módosítás közös megegyezést feltételez, tehát azt a szerződéses partnernek is 
el kell fogadnia. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a menetrend módosítására tett képviselői 
és lakossági észrevételeket fogadja el, és ragaszkodjon ahhoz, hogy szerződéses partnerünk 
a közszolgáltatási szerződés módosításának keretében teljesítse a felkérést. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a PANNON VOLÁN Zrt.-vel a 
decemberi döntés óta vitában állunk a 2011. évi önkormányzati támogatás és a koncessziós 
díj vonatkozásában. A közszolgáltatást végző cég a 2011. november 30-át követő időszak 
tekintetében nem kíván koncessziós díjat fizetni tekintettel arra, hogy a közszolgáltatási 
szerződést megszűntnek tekinti. Mivel a képviselő-testület úgy határozott, hogy a 
szerződést nem tekinti megszűntnek, és ezt akár peres úton is érvényesíteni kell, 
intézkedtem arra vonatkozólag, hogy a fennmaradó koncessziós díj megfizetésére is sor 
kerüljön. Önkormányzatunk ugyanakkor a 2011. évre járó teljes támogatás összegét 
kiutalta a PANNON VOLÁN Zrt. részére, a teljesítést a cég elfogadta. A fennmaradó 
koncessziós díjra vonatkozóan valószínűleg polgári pert kell indítanunk, és annak 
várhatóan tárgya lesz a szerződés érvényességének megállapítása is a jogalapra való 
tekintettel.  
 
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az 1. sz. melléklet szerinti szerződés-
módosítást szíveskedjen jóváhagyni, és a közszolgáltatással kapcsolatos intézkedéseimről 
szóló beszámolót is fogadja el. 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével– 
megtárgyalta az autóbusszal végezett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatási szerződés módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) A képviselő-testület elfogadja a polgármester beszámolóját az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződéssel 
kapcsolatban tett intézkedéseiről. A beszámolóban foglaltakkal egyetért, és 
felkéri a polgármestert, hogy szükség esetén a koncessziós díj elmaradt részének 
érvényesítése, illetve a szerződés érvényessége, fennállta megállapítása iránt 
eljárást kezdeményezzen. 

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:   Polics József polgármester 

 
2.) A képviselő-testület a 2012. január 1-jétől hatályos menetrend módosítására 

vonatkozó indítványt az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja, és egyben az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítási közszolgáltatási szerződés mellékletét e szerint kívánja 
módosítani. Felkéri, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés 
módosítása érdekében járjon el, ha kell, azt peres úton is kényszerítse ki. 

 
Határidő:  2012. február 15. 
Felelős:   Polics József polgármester 

 
Komló, 2012. január 26. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 



 



 



2. sz. melléklet 
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