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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata 2007. december 6. napján közszolgáltatási szerződést 
kötött a Pannon Volán Zrt.-vel az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállításra vonatkozóan. 
 
Mint, ahogy a Képviselő-testület előtt is ismert, per indult Komló Város 
Önkormányzat és a Pannon Volán Zrt. között. A Pécsi Törvényszék 2012. november 
8. napján kihirdetett 10.G.20.136/2012/21. számú ítéletében megállapította, hogy a 
közszolgáltatási szerződés 2011. december 1.napjával megszűnt. A bíróság kötelezte 
a Pannon Volán Zrt.-t, hogy az új közszolgáltatási szerződés tárgyában 
önkormányzatunk által kiírandó pályázat lezárásáig, illetve az új szolgáltatóval 
történő szerződéskötésig terjedő átmeneti időszakban a szerződés szerinti feladatát 
ellássa. Az ítélettel szemben önkormányzatunk fellebbezést nyújtott be.  
 
A Pannon Volán Zrt. a közszolgáltatási szerződés 11. pontjában előírt határidőn 
belül - 2013. március 28. napján - megküldte a 2012. évben végzett közszolgáltatási 
tevékenységről szóló beszámolóját. A bírósági tárgyaláson felmerült az a kérdés, 
hogy önkormányzatunk a feladat ellátását miért nem ellenőrizte könyvviteli és 
számszaki, pénzügyi-gazdálkodási szempontokból. A Pannon Volán Zrt. által a 
beszámoló keretében szolgáltatott adatok alapján, valamint megfelelő speciális 
szakértelem hiányában ilyen irányú ellenőrzésre a korábbiakban valóban nem került 
sor tekintettel arra is, hogy a Pannon Volán Zrt. korábban nem támasztott 
veszteségfinanszírozási igényt önkormányzatunkkal szemben. Fentiekre tekintettel a 
másodfokú tárgyalás előkészítése céljából, valamint perveszteség esetén 
megalapozandó a pénzügyi álláspontunkat, külső szakértő bevonásával (Fülöp és 
Tsa. Könyvelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft. – 7300 Komló, Kossuth L. u. 119.) 
hivatali belső ellenőrzés keretében megkezdődött a beszámolóban foglalt 
tevékenység vizsgálata (erről a legutóbbi rendes képviselő-testületi ülésen a 
beszámoló keretében tájékoztattuk a képviselő-testületet). 
 
2013. március 12-én küldtük el az első levelet a Pannon Volán Zrt. képviselőjének 
Bebics János vezérigazgató úrnak, melynek melléklete tartalmazta az ellenőrzéshez 
szükséges dokumentumok listáját (a levél az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi). 
2013. április 03-án kaptuk meg a Pannon Volán Zrt.-től a levelünk mellékletében 
kért adatokat. Azonban válaszuk nem volt teljes körű, mivel például a létszámra és a 
személyi jellegű ráfordítások tartalmára nem készítettek kimutatást, és a közvetett, 
valamint a szervíz és amortizációs költségeket megalapozó elemzéseket sem 
készítették el. A rendelkezésre bocsátott adatok szerkezete teljesen azonos volt a 
beszámoló keretében korábban is szolgáltatott, mélyebb pénzügyi elemzés 
lehetőségét kizáró anyagokéval. A tevékenység gazdaságosságának vizsgálatát nem 
igazolta a Pannon Volán Zrt. és a pályázatát megalapozó előkészítő anyag is 
alkalmatlan a vizsgálatra. 
 



Mindezek alapján 2013. április 29-én újabb levelet küldtünk a Pannon Volán Zrt. 
képviseletében eljáró Micskey Tibor és Gruber Ferenc uraknak. (a levél az 
előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi) 2013. május 03-án a levél átvételét igazoló 
tértivevény visszajött a feladó részére, de a levélben kért dokumentumok 
megküldésére ez idáig nem került sor. 
 
A Pannon Volán Zrt. 2012.évi beszámolójából megállapítható, hogy az adózás előtti 
eredmény még mindig nagymértékű veszteséget mutat, de ennek háttere és okai nem 
elemezhetőek kellő mélységben a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján. 
Semmiféle írásos dokumentum nem áll rendelkezésre arra vonatkozólag, hogy a cég 
vizsgálta volna a tevékenység gazdaságosabb ellátásának lehetőségét (átszervezések, 
szerviz háttér, közvetett költségek elszámolása). Kizárólag a járatritkítás és 
kilométer mennyiség csökkentés tekintetében indítványoztak módosításokat, 
amelyek nagy része végrehajtásra is került. 
 
Mindenképpen indokoltnak tartom fenti hiányosságok ellenére, hogy a cég által 
megküldött 2012. évre vonatkozó beszámolót a Tisztelt Képviselő-testület elé 
terjesszem. Javaslom, hogy a beszámoló szakmai szempontból történő elfogadása 
mellett hívjuk fel a cég figyelmét arra, hogy a szolgáltatás során kellő gondossággal 
kell eljárnia és a korábbi évekhez hasonló színvonalon kell a szerződést teljesítenie 
az új pályázat kiírásáig (a korábbiaknál több járatkimaradással, rossz minőségű 
járművek forgalomban tartásával, feltűnően sok meghibásodással kapcsolatos 
bejelentést kapunk, amióta perben áll önkormányzatunk a céggel). Javaslom 
továbbá, hogy a pénzügyi beszámolót a korábbi évekhez hasonlóan idén se fogadja 
el a képviselő-testület és ennek indokait az előző évekhez képest egészítse ki az 
ellenőrzés során eddig feltárt hiányosságokból eredő kérdéskörökkel. 
 
Indítványozom az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
Határozati  javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügy, jogi és 
ellenőrzési, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatának 
figyelembevételével – megtárgyalta a Pannon Volán Zrt. 2012. évi beszámolója c. 
napirendet, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A képviselő-testület a Pannon Volán Zrt. beszámolóját az 1. sz. melléklet 

szerinti tartalommal szakmai szempontból elfogadja. Felhívja a szolgáltató 
figyelmét, hogy a szerződés megszűnésének jogerős kimondásáig, ill. az azt 
követő szolgáltatási kötelezettségének időszakában is, a közszolgáltatási 
szerződésben meghatározott módon és színvonalon köteles a szolgáltatást 
ellátni. 

 
2.) A képviselő-testület a beszámolót pénzügyi szempontból nem fogadja el. A 

167/2008. (XII. 11.) számú határozat 2. pontjában foglaltakat továbbra is 
fenntartja, és az alábbiakkal egészíti ki: 



• a cég nem igazolta, hogy a 2007. évben kötött közszolgáltatási szerződés 
megkötését megelőzően megfelelő megalapozó számításokat végzett 
volna, 

• továbbra sem kerültek bemutatásra a közvetett költségek köre, 
elszámolásuk módja, illetve felosztásukra vonatkozó számítások, 

• a költségek csökkentésének költséghatékonyabb működés lehetőségeinek 
vizsgálatára irányuló anyag nem készült, 

• a szerviz és amortizációs költségekkel kapcsolatos számítások nem 
kerültek megfelelően bemutatásra, nem tekinthetőek kellően 
megalapozottnak. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2013. május 22. 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester 
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