
Fedőlap 

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 12. 16.

Javaslat  a  Volánbusz  Zrt.  részére  fizetendő  veszteségtérítés-kiegyenlítéssel  kapcsolatos
többletforrás biztosítására 

El  őadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: -
 
Véleményez  ő bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Volánbusz Zrt. végzi a helyi menetrend
szerint  közlekedő  személyszállítási  közszolgáltatást.  a  közszolgáltatás  végrehajtásával
kapcsolatosan veszteségtérítési igénnyel élhet az Önkormányzat felé, mely feladatra a 2021. évi
önkormányzati költségvetés 537.000 eFt-ot biztosított,  és amelyre a 2021. év folyamán további
12.179.000,- Ft többletforrást szükséges biztosítani.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Jogi és vagyonkezelési osztály Iktatószám: 42684-1/2021.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: 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. részére fizetendő veszteségtérítés-kiegyenlítéssel kapcsolatos többletforrás
biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Volánbusz Zrt. végzi a helyi menetrend
szerint  közlekedő  személyszállítási  közszolgáltatást.  a  közszolgáltatás  végrehajtásával
kapcsolatosan veszteségtérítési igénnyel élhet az Önkormányzat felé, mely feladatra a 2021. évi
önkormányzati költségvetés a 8. melléklet 16.1. sor a Volánbusz Zrt. veszteség-kiegyenlítés során
537.000 eFt-ot biztosított, és amelyre a 2021. év folyamán további 12.179.000,- Ft többletforrást
szükséges biztosítani.

Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint 
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2021. (XII. 16.) határozata 

a Volánbusz Zrt. részére fizetendő veszteségtérítés-kiegyenlítéssel  kapcsolatos többletforrás
biztosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy  a Volánbusz
Zrt.  által  végzett,  a  helyi  menetrend  szerint  közlekedő  személyszállítási  közszolgáltatással
összefüggésben a feladatra a 2021. évi  önkormányzati  költségvetés a 8. melléklet 16.1.  sor a
Volánbusz Zrt. veszteség-kiegyenlítés során 537.000 eFt-ot biztosított.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban jelzett, Volánbusz
Zrt. veszteség-kiegyenlítés feladatra bruttó 12.179.000,- Ft többletforrást biztosít, akként, hogy a
2021.  évi  önkormányzati  költségvetés  12.  melléklet  14.  Vagyongazdálkodási  feladatok,  14.1.
Csillagdomb út közműhálózat telkek kialakítása sorról, 8. melléklet 16. Helyi közösségi közlekedés
16.1. Veszteségkiegyenlítés sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja.

4.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy az 2.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  3.  pontban  foglaltaknak  megfelelően  a  2021.  évi
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
          a jegyző
        - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2021. december 16.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke



 


