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a Képviselő-testület 2022. október 18-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
135/2022. (X. 18.) sz. határozata 

 
Az autóbuszpályaudvar üzemeltetése kapcsán bérleti szerződés kötése a 

Volánbusz Zrt.-vel 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.-vel a 
komlói buszpályaudvar és autóbusztároló bérlete tárgyában kötendő bérleti szerződés” című 
előterjesztést - a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleményének 
figyelembevételével megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező bérleti szerződés tervezetét megismerte és azt jóváhagyja akként, 
hogy a szerződésbe Komló Város Önkormányzat 3. szerződő félként lép be azzal a 
feltétellel, hogy a szerződésből eredő minden jogát és kötelezettségét - az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 
szóló 20/2007. (X. 18.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bek. a), valamint 9. § (6) bek. b) 
pontja alapján - kijelölt vagyonkezelője, e célra létrehozott intézménye: Komló Város 
Önkormányzat Városgondnokság gyakorolja, illetve teljesíti. 

 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. 
melléklet 278.7. pontja alapján az autóbuszpályaudvar üzemeltetése kapcsán kötendő 
bérleti szerződés érvényességét biztosító Irányító Hatósági jóváhagyással nem 
rendelkezik. A Képviselő-testület rögzíti, hogy Komló Város Önkormányzat a TOP-
3.1.1-16-BA1-2017-00011 kódszámú, a Komlói buszpályaudvar és környezetének 
közlekedésfejlesztése elnevezésű pályázat gesztoraként, konzorcium vezetőként 
mindent megtesz annak érdekében, hogy az Irányító Hatóság a szerződés megkötéséhez 
mielőbb hozzájáruljon. 
 

3. A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy intézménye, Komló Város 
Önkormányzat Városgondnokság a bérleti szerződés tervezetben rögzített feladatokat 
2022. február 1. napjától folyamatosan teljesíti, a helyi-, és távolsági tömegközlekedés 
folyamatos feladatellátása érdekében.  
A Képviselő-testület – tekintettel arra, hogy az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulása 
hiányában érvényes bérleti szerződést a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel nem köthet – 
hozzájárul, hogy a bérleti szerződés szerinti tartalommal, a 2022. évi teljesítések 
tekintetében a bérleti szerződés tervezetében megjelölt Felek használati megállapodást 
kössenek. A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a használati és üzemeltetési 
költségek Komló Város Önkormányzat Városgondnokság részére 2022. december 31-
ig megtérüljenek.  



 

 
4. A Képviselő-testület konzorciumvezetőként a bérleti-, illetve használati szerződés 

jogszerűsége tekintetében teljeskörű felelősséget vállal. Vállalja továbbá, hogy 
amennyiben a bérleti-, illetve használati szerződés megkötése miatt az Irányító Hatóság 
bármilyen hátrányos következményt érvényesít, azért egyszemélyben teljes felelősséget 
vállal.  
 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság vezetőjét, hogy a határozat végrehajtása érdekében járjon el, minden 
szükséges nyilatkozatot tegyen meg, a használati-, és bérleti szerződést írja alá. 
Amennyiben a szerződésekkel kapcsolatban lényeges módosításra kerül sor az Irányító 
Hatóság vagy a szerződéses partnerek álláspontja miatt, úgy a szerződés megkötése előtt 
azt a Képviselő-testület részére jóváhagyásra be kell terjeszteni.  
 
 
Határid ő: 2022. november 30. 
Felelős:     Polics József polgármester 
                  Bareith Péter intézményvezető 
 
 

 
 

K.m.f. 
 
 

   dr. Vaskó Ernő                    Polics József  
             címzetes főjegyző          polgármester 
 


