
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Volánbusz Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

El  őkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Véleményező bizottságok:
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Volánbusz Zrt. megküldte Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 2020. évi tevékenységi
beszámolóját.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 18764/2021.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:



 
Javaslat 

a Volánbusz Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Polgármester Úr!

Közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló
A  Volánbusz  Zrt. megküldte  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  részére  a  2019.  évi
tevékenységéről  szóló  beszámolóját.  (az  előterjesztés  1.  számú  melléklete:  Volánbusz  Zrt.
kísérőlevele;  a határozati javaslat melléklete:  „2019. évi beszámoló Dunaújváros Megyei Jogú
Város  részére  az  autóbusszal  végzett  helyi  személyszállítás  közszolgáltatási  tevékenységérre
vonatkozóan”)

Veszteségkiegyenlítés
Dunaújváros Megyei Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. jogviszonyát közszolgáltatási szerződés
szabályozza.

Az előlegként igényelt önkormányzati támogatás – annak megfizetése esetén – fedezet nyújt a
tevékenység  végzése  során  felmerült  költségekre,  továbbá  11.122.256,-  Ft  vissza  fizetési
kötelezettsége keletkezett Szolgáltatónak 2020. évre vonatkozóan.

A gazdasági társaság Dunaújváros MJV Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi
évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

Az előkészítő osztály a fentieknek megfelelően készítette elő a polgármesteri határozatot.

Kérem, Tisztelt Polgármester Úr állásfoglalását a polgármesteri határozatot illetően.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…./2021. (V…..) határozata 
a Volánbusz Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  kinyilvánítja,  hogy a  Volánbusz  Zrt. által
benyújtott,  a  határozat  mellékleteként  csatolt  2020.  évi  tevékenységére vonatkozó  beszámolót
megismerte, és elfogadja azzal, hogy  az előlegként igényelt önkormányzati támogatás – annak
megfizetése esetén – fedezetet nyújt a tevékenység végzése során felmerült költségekre, továbbá
11.122.256,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett Szolgáltatónak 2020. évre vonatkozóan,
mely a 2021. évi ellentételezésbe beszámításra kerül. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a jogi és vagyonkezelési osztály vezetőjét
a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért 
a jogi és vagyonkezelési osztályvezető

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                       a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  határozat  közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon
belül

Dunaújváros, 2021. május

                                                                              Pintér Tamás
                                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város        

Polgármestere






