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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete utoljára önálló napirendként a 
2013. május 30-i ülésén tárgyalta a Pannon Volán Zrt. 2012. évi beszámolójával 
kapcsolatos előterjesztést, továbbá a szeptember 26-i ülésen – a beszámolókat 
tartalmazó napirend keretében – tájékozódhatott az önkormányzatunk és a 
szolgáltató között lezajlott perben a másodfokú bíróság jogerős ítéletéről (1. sz. 
melléklet). 
A döntés az I. fokú ítéletet (2. sz. melléklet) jelentősen megváltoztatva számunkra 
kedvező, mivel kimondja, hogy a felek között 2007. december 06. napján megkötött 
közszolgáltatási szerződés nem szűnt meg. A Pécsi Ítélőtábla a Pannon Volán Zrt.-
nek a – veszteséges szolgáltatásra vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére irányuló – nyilatkozatát feladatellátás alóli felmentés iránti 
kérelemnek minősítette. A képviselő-testület 227/2011. (XII.15.) számú határozatát 
pedig úgy értékelte, hogy az a fenti kérelem megtagadását, a közszolgáltatási 
kötelezettség fenntartásának igényét jelenti. 
Döntés született arról is, hogy 2011. december 15. napjától a szolgáltató 
bevételekkel nem fedezett indokolt költségeit önkormányzatunknak meg kell 
térítenie. A megtérítendő költség nagyságáról az egyeztetések a felek között jelenleg 
is folynak. Többszöri megkeresésünkre a Pannon Volán Zrt.-től továbbra sem 
kaptunk a fenti költségek pénzügyi megalapozottságát, indokoltságát igazoló 
adatokat. Amennyiben e téren előrelépés történik, úgy a szükséges döntések 
meghozatala érdekében tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.  
 
A másodfokú ítélet alapján tehát a korábban kötött közszolgálati szerződés továbbra 
is hatályos, a Pannon Volán Zrt. a közszolgáltatási feladatokat a szerződés szerint 
köteles ellátni. Figyelembe kell venni azonban azt a tényt is, hogy a szolgáltató 
feladatellátás alóli felmentés iránti kérelmét elutasítva az ellátásért felelős 
önkormányzat közszolgáltatási kötelezettséget rendelt el szolgáltatóval szemben. 
Ezzel kapcsolatban a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 
törvény 29. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik, mely alapján önkormányzatunknak 
kötelezettsége megvizsgálni a szolgáltatási feladat más közlekedési eszközzel, más 
szolgáltatóval, vagy más üzemeltetési feltételekkel történő ellátásának lehetőségét, 
és összességében a legkedvezőbb megoldást kell választania.  
Komlón a helyi tömegközlekedés csak autóbusszal oldható meg, tekintettel a helyi 
adottságokra. A menetrendi korszerűsítések a lehetőségek szerint szolgáltató 
bevonásával korábban megtörténtek. Alapvetően csak az új szolgáltatóval történő 
feladatellátás lehetősége marad, melyre vonatkozóan a döntést meg kell hozni, és az 
ezzel kapcsolatos nyilvános pályázati eljárás előkészítését meg kell kezdeni.  
Ehhez kapcsolódva az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete 7. 
cikk (2) bekezdése előírja, hogy az ajánlattételi felhívás közzététele előtt legalább 
egy évvel az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni a nyilvános 
pályázathoz kapcsolódóan az ajánlatkérőre, a beszerzés tárgyát képező 
szolgáltatásra, illetve az odaítélés módjára vonatkozó adatokat. 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az 
érintett bizottságok állásfoglalása figyelembevételével döntsön az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást biztosító közszolgáltató 
kiválasztására irányuló nyilvános pályázati eljárás előkészítésének megindításáról a 
2012. évi XLI. törvény előírásai szerint.   
 
Határozati  javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügy, jogi és 
ellenőrzési, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatának 
figyelembevételével – megtárgyalta az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítás tárgyú napirendet, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A képviselő-testület jóváhagyja az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
helyi személyszállítást biztosító közszolgáltató kiválasztására irányuló 
nyilvános pályázati eljárás előkészítésének megindítását. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az eljáráshoz kapcsolódó alapadatoknak az Európai 
Unió Hivatalos lapjában való előzetes közzétételéről gondoskodjon. 

 
Határidő: 2013. november 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2013. október 15. 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester 
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