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E l ő t e r j e s z t é s

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. szeptember 24-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Az  Északnyugat-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  helyi  járatú
autóbusz szolgáltatási tevékenysége 2015. I-II. negyedévi eredményéről szóló
beszámolója tárgyában határidő módosítási kérelem

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző

Az előterjesztést megtárgyalta: 

Gazdasági Bizottság

A határozat tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

   
          Bérczes Beáta                    Sándor Tamás           dr. Ignácz Anita Éva
              jogi előadó                         aljegyző                                 jegyző
         

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

A  helyi  járatú  autóbusz  közlekedés  szolgáltatás  tárgyában  megkötött  közszolgáltatási
szerződés, illetve az Északnyugat  -  magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött
üzemeltetési támogatásról szóló megállapodás értelmében a szolgáltató köteles negyedévente
beszámolót  benyújtani  önkormányzatunk  fele  a  tevékenység  végzésének  eredményéről,
továbbá a tevékenység végzéséhez kapott támogatással el kell számolnia.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve szerint a 2015.
évi  I.–II.  negyedévi  beszámoló  megtárgyalását  a  szeptemberi  képviselő-testületi  ülésen
kellene lefolytatni.

Az  Északnyugat-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.-vel  egyeztetést  folytattunk  a
beszámoló  tárgyában.  Megkeresésünkre  közölték,  hogy a  beszámoló  készítés  folyamatban
van, de végleges állapotban a Képviselő-testület  szeptemberi üléséig nem tudják részünkre
eljuttatni. Emiatt a szolgáltató kéri, hogy a beszámoló megtárgyalását, - melynek tartalmaznia
kell  az  adott  időszakra  kapott  támogatással  való  elszámolást  is  -  a  Képviselő-testület
szíveskedjen az októberi ülésére halasztani. 

Javasolom továbbá, hogy a megkötött üzemeltetési támogatásról szóló megállapodás alapján
2015.  szeptember  30-ig  esedékes  6.375.000  Ft  támogatási  összeg  utalását  a  beszámoló
elfogadásáig önkormányzatunk halassza el. 

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az  előterjesztést  szíveskedjen  megtárgyalni  és
hozza meg döntését a határidő módosítás tárgyában!

V á r p a l o t a ,  2015. szeptember 15.

                                                                                                                               Talabér Márta
                         polgármester



VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 
          KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
    8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 
    Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015.  szeptember  24-i  ülésén
megtárgyalta a Polgármester előterjesztését és a következő határozatot hozta:  

…/2015. (IX.24.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1.)  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  Északnyugat-magyarországi
Közlekedési  Központ  Zrt.  helyi  járatú  autóbuszokkal  végzett  tevékenysége  eredményének
2015.  I.-II.  negyedévi  beszámolója  megtárgyalási  határidejét  a  2015.  október  havi  ülésre
módosítja.

2.)  A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  Északnyugat-magyarországi
Közlekedési  Központ  Zrt.-vel  megkötött  üzemeltetési  támogatási  szerződés  alapján  2015.
szeptember 30-ig esedékes 6.375.000 Ft támogatási összeg utalásának a 2015. I-II. negyedévi
beszámoló elfogadásáig történő elhalasztásáról gondoskodjon.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető,

    Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a,  2015. szeptember 24.

Talabér Márta                                dr. Ignácz Anita Éva
  polgármester                          jegyző
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