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Volánbusz Zrt. 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a 

szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság, valamint a Jogi ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak 
figyelembevételével – megtárgyalta a „VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 2021. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása” című 
napirendet és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. – mint a Déldunántúli 
Közlekedési Központ Zrt. jogutódja – által benyújtott 2021. évi közszolgáltatási 
tevékenységről szóló beszámolót megismerte és szakmai szempontból elfogadja. A 
beszámolót pénzügyi szempontból nem fogadja el, tekintettel arra, hogy a szolgáltató 
2021. évi tevékenysége során keletkezett költségekből a Komló város közigazgatási 
területén felmerülő költségek szolgáltató elszámolási rendszere alapján egyértelműen 
és pontosan nem különíthetők el. Továbbá fenntartja korábbi igényét a költségek 
teljeskörű elkülönített nyilvántartása tekintetében. Nem fogadja el kifogásként e 
tekintetben az Integrált informatikai rendszerből adódó korlátokat. 
Ennek ellenére a korábbi vonatkozó bírósági ítélettel összhangban a veszteség 
finanszírozását annak központi forrás terhére történő egyösszegű biztosítása mellett 
vállalja. 

 
2. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 10. számú melléklet „Peres ügyekkel 

kapcsolatos tartalék Volán BK Zrt.” előirányzat 216.360.000.-Ft-ról 217.550.098.- Ft-
ra történő felemelését határozza el azzal, hogy a kiadás növekmény fedezetét a 
költségvetési rendelet 4. számú melléklet „Működőképesség megőrzését szolgáló 
rendkívüli önkormányzati támogatás” egyidejű 1.190.098,- Ft-os felemelésével 
biztosítja.  
Ezzel az önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatási igénye 960.826.082,-Ft-
ról 962.016.180, Ft-ra nő. 

 
3. Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor az 

előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:     dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
4. A Képviselő-testület az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megállapodás tervezetben 

foglaltakat elfogadja azzal, hogy a megállapodásban szereplő fizetési kötelezettség 



 

pénzügyi fedezete csak abban az esetben áll rendelkezésre, amennyiben az 
önkormányzat a központi költségvetésből egyező összegű kiegészítő működési 
támogatást nyer el. A megállapodás II. 3. pontjának 2. francia bekezdésében szereplő 
2022. évi költségtérítési előleg fedezetét a fenti feltétel teljesülése esetén, a költségvetési 
rendelet 6.1. számú mellékletének „peres ügyekkel kapcsolatos tartalék” előirányzat 
terhére biztosítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Határid ő:  2022. június 30. 
Felelős:     Polics József polgármester 

 
K.m.f. 

 
 

   dr. Vaskó Ernő                   Polics József  
   címzetes főjegyző                              polgármester 


