
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

36/2014. (V.15.) sz. határozata 
 

Pannon Volán Zrt. 2013. évi beszámolója 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügy, jogi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslatának figyelembevételével – 
megtárgyalta a Pannon Volán Zrt. 2013. évi beszámolója c. napirendet. 
 
1.) A képviselő-testület a Pannon Volán Zrt. 2013-as beszámolóját szakmai szempontból 

elfogadja. A beszámolót pénzügyi szempontból a képviselő-testület nem fogadja el, 
tekintettel a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező pénzügyi, szakértői 
véleményre.  

 
2.) A képviselő-testület a Pannon Volán Zrt. vezetője és a polgármester által folytatott 

előzetes tárgyalások alapján előkészített, jelen előterjesztés 3. sz. mellékletét képező 
peren kívüli megállapodás tervezetét megismerte és az abban foglaltakat elfogadja 
azzal, hogy a megállapodásban szereplő fizetési kötelezettség pénzügyi fedezete csak 
abban az esetben áll rendelkezésre, amennyiben az önkormányzat azt központi 
támogatásból elnyeri a költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően. A fizetési 
kötelezettség teljesítésére csak ebben az esetben kerülhet sor.  

 
3.)  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen előterjesztés 3. sz. 

melléklete szerinti megállapodás aláírására. 
 
4.)  A képviselő-testület a peren kívüli megállapodás és a közszolgáltatás 

folyamatosságának biztosítása érdekében 2014. május 31. napjáig egy összegben 5 M 
Ft-ot, azt követően pedig minden hónap 20. napjáig havi 1 M Ft-ot utal át a Pannon 
Volán Zrt. részére 2014. október 20. napjáig bezárólag. Az így átadásra kerülő, 
összesen 10 M Ft-ot a költségvetési rendelet 6.1.2 melléklet Tulajdonosi mögöttes 
felelősség biztosítása előirányzat terhére előlegezi meg azzal, hogy amennyiben a 
kiegészítő működési támogatás odaítélése során minimum 130 M Ft-os 
többlettámogatás kerül elnyerésre, úgy abban az esetben a megelőlegezett összeget az 
ideiglenesen forrásként szolgáló előirányzatra vissza kell pótolni, és az ily módon 
kifizetett összeg a megállapodásban szereplő 130 M Ft-ba beszámításra kerül.  

 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

K.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző         polgármester 

A kiadmány hiteléül: 



az előterjesztés 3. sz. melléklete 

 
MEGÁLLAPODÁS  

 
 

amely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3. 
adószám: 15331524-2-02, képv.: Polics József Polgármester),  
 
másrészről a Pannon Volán Zrt. (7622 Pécs, Siklósi út 1. sz., Adószám: 11004606-2-02, cg: 
………………… képv.:  Bebics János Vezérigazgató) 
 
az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:  

 
 

I. Előzmények 
 

 
Felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2007. december 6. napján közszolgáltatási szerződés jött 
létre Komló Város Közigazgatási területére vonatkozóan autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítás tárgyában. 
 
Felek egyezően adják elő, hogy a Pannon Volán Zrt. 2011. október 31. napjáig a közszolgálati 
szerződés 13. pontja alapján beterjesztette Komló Város Önkormányzat megrendelő felé a 2012. 
évre vonatkozó tarifaemelési és veszteségfinanszírozási igénytervezetét, melyben felek 30 napon 
belül megállapodni nem tudtak.  
 
A szerződés 13. pontjának értelmezése és ahhoz fűződő jogkövetkezmények megítélése tárgyában 
felek között nem jött létre konszenzus, melyre tekintettel 2012. február 3. napján a Pannon Volán 
Zrt. keresetet terjesztett elő Komló Város Önkormányzatával szemben az alábbiak megállapítása 
iránt: 
 
„1. A keresetben hivatkozott szerződés 13. pontja 2. bekezdés 3. sorában foglalt fordulat beállt, amelynek 
következtében a felperes és az alperes között 2007. december 6. napján létrejött közszolgáltatási szerződés 2011. 
december 1. napjával megszűnt és hatálytalan, 
 
2.   A szolgáltatásra kiírt pályázat lezárulásáig, illetve az új Szolgáltatóval történő szerződéskötésig terjedő  
átmeneti  időszak  alatt   i  felperes  a szolgáltatást közszolgáltatásra kötelezés mellett végzi, 2011. december 1-
től legkésőbb 2012. december l-ig, a 2004. évi XXXIII. tv. 10. 8 (2) bek. alapján, amely az amely a 
1370/2007/EK rendelet 2. cikkének e) pontjában meghatározott kötelezettség. („A közszolgáltatási 
kötelezettségre vonatkozó döntést megelőzően az ellátásáért felelős 
köteles megvizsgálni a közszolgáltatási feladat más közlekedési eszközzel, más 
szolgáltatóval vagy más üzemeltetési feltételekkel történő ellátásának lehetőségét és az összességében legkedvezőbb 
megoldást választani. A döntésig, de legfeljebb egy 
évig a szolgáltatónak a közszolgáltatást változatlan feltételekkel biztosítania kell.”) 
 
3. A 2004. évi XXXIII. tv. 11. § (1) bek. szerint felperes a közszolgáltatásra kötelezés teljes időtartama alatt 
jogosult a bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült  indokolt költségeinek 
valamint a szokásos   mértékű,   ésszerű   nyereség   megtérítésére.   („szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel 
összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, 
valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban: 
ellentételezés).” A 11. § (2) bek. úgy rendelkezik, hogy „ellentételezés esetén 



közszolgáltatási kötelezettségből származó gazdasági hátrány számszerűsítésére, a 
szolgáltatót megillető pénzügyi ellentételezés mértékére és módjára az 1370/2007/EK. 
rendelet előírásai vonatkoznak „) 
 
4. Továbbá felperes jelen keresete alapján kéri az alperest a felmerülő perköltségekben marasztalni.” 
 
Komló Város Önkormányzata kereset elutasítását kérte, mert álláspontja szerint a közszolgáltatási 
szerződés nem szűnt meg, továbbra is hatályban van és a szerződés 13. pontja nem alkalmazható. 
 
A Pécsi Törvényszék 10.G.20.136/2012/ szám alatt az eljárásban, a lefolytatott bizonyítás alapján 
I. fokon meghozott nem jogerős 10.G.20.136/2012/ 21. sorszámú ítéletében az alábbiakat 
állapította meg: 
 
„A bíróság megállapítja, hogy a peres felek között 2007. december 6. napján kelt – autóbusszal 
menetrendszerinti személyszállítás Komló város közigazgatási területére – közszolgáltatási szerződés 2011. 
december 1. napjával megszűnt azzal, hogy a felperes köteles a szolgáltatásra kiírt pályázat lezárásáig, illetve az 
új szolgáltatóval történő szerződéskötésig terjedő átmeneti időszak alatt a szerződés szerinti feladatát ellátni. Az 
alperes köteles ezen időszak bevételekkel nem fedezett felperesi közszolgáltatási tevékenység miatt felmerült 
indokolt költségei megtérítésére.  
 
Ezt meghaladóan a keresetet elutasítja. 
 
Kötelezi a bíróság az alperest, hogy fizessen meg 15 nap alatt a felperesnek 1.850.000,- Ft, azaz egymillió-
nyolcszázötvenezer forint perköltséget.” 
 
Az elsőfokú határozattal szemben Komló Város Önkormányzata fellebbezéssel élt, melynek 
elbírálása tárgyában 2013. június 12. napján megtartott tárgyaláson a Pécsi Ítélőtábla, mint 
másodfokú bíróság az alábbi GF IV.30.513/2012./4. sorszámú  jogerős ítéletet hozta: 
 
„A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét – fellebbezett részében – részben megváltoztatja, és az elsőfokú 
bíróság ítélete rendelkező részének első mondatába foglalt – a közszolgáltatási szerződés megszűnésének 
megállapítására és a szolgáltatási kötelezettség megállapítására vonatkozó - rendelkezést mellőzi és a felperes 
keresetét e körben elutasítja.  
 
Az elsőfokú bíróság ítélete rendelkező részének második mondatában foglalt megállapításait azzal a pontosítással 
hagyja helyben, hogy az alperes 2011. december hó 15. napjától a felperesnek a közszolgáltatási tevékenység 
bevétellel nem fedezett indokolt költségei megtérítésére köteles.” 
 
A jogerős ítélet meghozatalát követően Felek egymással folyamatosan egyeztetési eljárást 
folytattak , valamint a Pannon Volán Zrt. lehetőséget biztosított Komló Város Önkormányzata 
által megbízott pénzügyi és jogi szakember számára a közszolgáltatásra vonatkozó 
nyilvántartásokba történő betekintésre, melyre 2014. február 13. napján került sor jegyzőkönyv 
felvétele mellett. 
 
Szerződő felek a Pécsi Törvényszék előtt 10.G.20.136/2012/21. szám alatt folyamatban volt 
polgári   eljárás valamint a  Pécsi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság előtt GF IV.30.513/2012. 
sorszám   alatt folyamatban volt másodfokú eljárásban tárgyalt és jogerős ítélettel zárult jogvita 
kölcsönös egyezség útján való lezárása céljából   valamint a hatályban lévő közszolgáltatási 
jogviszonyt érintő pénzügyi elszámolás tárgyában kötik meg jelen megállapodásukat, azzal, hogy 
amennyiben ezen megállapodásban foglaltak maradéktalanul, szerződésszerűen, határidőben 



teljesülnek, úgy a jelen megállapodással érintett tárgykörök tekintetében egymással szemben 
további követeléssel nem élnek.  
 

II. Megállapodás tárgya 
 
Komló Város Önkormányzata által a Pannon Volán Zrt. pénzügyi kimutatásaiba való 
betekintést követően folytatott egyeztetések alapján felek a fentiek szerint folyamatban volt és 
jogerős ítélettel zárult jogvitájukból eredő és fennálló, valamint a hatályban lévő közszolgáltatási 
jogviszonyt érintő pénzügyi elszámolás tárgyában az alábbiak szerint állapodnak meg: 

 
1. Felek rögzítik, hogy Komló Város Önkormányzat által felkért szakértő által megvizsgált 

Pannon Volán Zrt. által használt könyvelési, elszámolási rendszer megfelel a Pannon 
Volán Zrt. belső elszámolási rendjére vonatkozó szabályozásnak, ugyanakkor abból 
Komló Város közigazgatási területén végzett közszolgáltatással felmerülő költségek a 
társaság más közszolgáltatási tevékenységével összefüggésben felmerült költségeitől 
egyértelműen és minden tekintetben elhatárolható módon nem mutathatók ki.  A Pannon 
Volán Zrt. által alkalmazott költségfelosztási módszerrel nem mutatható ki, hogy a 
társasági általános költségekben és a műszaki általános költségekben a komlói helyi 
közlekedési szolgáltatás nyújtása miatt a társaság egészére vonatkozóan valójában az egyes 
években Komló Város Önkormányzata részére megküldött beszámolók tartalmának 
megfelelő többletráfordítás merült fel.  

 
2. Komló Város rögzíti továbbá, hogy Komló Város közigazgatási területén a Pannon Volán 

Zrt. által nyújtott helyi tömegközlekedési közszolgáltatás gazdaságtalan működésének fő 
indoka az állami jogszabályokban meghatározott és a közszolgáltatás ellátásért felelős 
önkormányzat részére feladatfinanszírozással nem biztosított kedvezmények rendszere. 

 
3. Felek a Pannon Volán Zrt. által Komló Város közigazgatási területén végzett helyi 

személyszállítási közszolgáltatási tevékenység bevétellel nem fedezett indokolt 
költségeiként  

• 2011. december 15. és 2012. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan 
80.000.000,- Ft-ot (nyolcvanmillió forintot) kölcsönösen elfogadnak, 

• 2013. január 1 és 2013. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pedig a 
Pannon Volán Zrt. ezen időszakra vonatkozó végleges és Komló Város 
Önkormányzat által elfogadott elszámolásáig 50.000.000,- Ft (ötvenmillió forint) 
költségtérítési előleg megfizetésében állapodnak meg.  

• Komló Város Önkormányzata 2014. május 31. napjáig egy összegben 5.000.000,-
Ft-ot, azt követően pedig minden hónap 20. napjáig havi 1.000.000,-Ft-ot utal át a 
Pannon Volán Zrt. részére a fenti összegek előlegeként 2014. október 20. napjáig 
bezárólag, így összesen 10 M Ft kerül átadásra. 
 

4. Felek megállapodnak, hogy a 3. pontban kölcsönösen elfogadott összegeket Komló Város 
Önkormányzata 2014. december 31. napjáig köteles megfizetni a Pannon Volán Zrt. által 
megadott pénzintézeti számlaszámra. 
 

5. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kizárólag a 2011. december 15. és 2012. december 
31. közötti időszakban felmerült, bevétellel nem fedezett indokolt költségek 
megtérítésére, valamint a 2013. január 1. és 2013. december 31. napja közötti időszak 
költségtérítési előlegének megfizetésére vonatkozik, a megállapodásban foglalt összegek 
jövőbeni elszámolásoknak alapját nem képezik.  



Felek megállapítják, hogy a Pannon Volán Zrt. a 2013. évre vonatkozó végleges 
elszámolását Komló Város Önkormányzat rendelkezésére bocsátotta és a 2013. év 
indokolt költségeinek megtérítése tárgyában 2014. november 30. napjáig megállapodnak. 
A 2013. évre vonatkozó Komló Város Önkormányzat által megfizetett költségtérítési 
előleget az indokolt költségek megtérítésébe felek beszámítják.  
Felek megállapodnak továbbá, hogy 2014. és 2015. évekre vonatkozóan a Pannon Volán 
Zrt. által 2015. és 2016. március 31. napjáig benyújtandó beszámolók alapján, legkésőbb 
2015. és 2016. június 30. napjáig állapodnak meg a bevétellel nem fedezett indokolt 
költségek megtérítéséről. 

 
6.  Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Pécsi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság 

által  GF IV.30.513/2012/4. sorszám  alatt meghozott Jogerős ítéletében meghatározott, 
az első fokú bíróság által megállapított perköltség leszállított összegét, összesen 732.000.- 
Forint azaz hétszázharminckettőezer forint összeget, perköltség jogcímén, Komló Város 
Önkormányzata vállalja 2014. május 31. napjáig kiegyenlíteni a Pannon Volán Zrt-nek. 
A Pannon Volán Zrt. kijelenti, hogy ezen összeg után késedelmi kamatot nem számít fel, 
amennyiben a teljesítés határidőben megtörténik.  

 
 

III. Záró rendelkezések 
1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásból eredően közöttük felmerülő 

valamennyi vitás kérdést tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, melynek 
eredménytelensége esetén jogvitájuk eldöntésére. Felek kikötik hatáskörtől függően a 
Pécsi Járásbíróság, vagy a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
2. A jelen Megállapodásra, annak értelmezésére és a Megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  
 

3. Megállapodó Felek egyezően kijelentik, hogy a jelen Megállapodás ügyleti akaratukat 
mindenben helyesen tartalmazza, ezért azt a fent feltüntetett helyen és időben erre 
megfelelően felhatalmazott képviselőik útján 4 (négy) eredeti példányban cégszerűen 
aláírják. 

 
Kelt:  
 
 
 

    Bebics János                         Polics József 
Pannon Volán Zrt.                               Komló Város Önkormányzata 
    vezérigazgató                                   polgármester  

 
Záradék:  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen megállapodás mellékletét képező 36/2014. sz. 2014. május 
15-én kelt képviselő-testületi határozatával a megállapodást elfogadta.  
 
Komló, 2014. május ……. 
 
        dr. Vaskó Ernő 
        címzetes főjegyző 
 


