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ELŐTERJESZTÉS 

- a Képviselő-testülethez  - 
 
 
 

a helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2011. évben végzett tevékenységének, 
gazdálkodásának alakulásáról és a közszolgáltatás igénybevételéről 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tiszavasvári város közigazgatási területén az autóbusszal végzett helyi személyszállítást Aranyi 
István Zoltánné végezte 2007. szeptember 28 – án megkötött közszolgáltatási szerződés alapján. A 
szerződés előírja a Szolgáltató számára, hogy a gazdálkodásáról legalább évente egy alkalommal 
köteles tájékoztatást adni a Megbízó részére. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Aranyi István Zoltánné egyéni vállalkozása 
2009. augusztus 11. napján kelt bejegyzéssel átalakult Aranyi Tours Egyéni Céggé. Majd az Aranyi 
Tours Egyéni Cég jogutódja lett az Aranyi Tours Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. április 08. 
napján kelt bejegyzéssel. 2010. április 22. napjától a Kft. tulajdonosa Aranyi István Zoltán.  
A fentieknek megfelelően a közszolgáltatási szerződés záradékolásra került. 
 
Mellékelten Önök elé terjesztem a helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2011. évben 
végzett tevékenységének, gazdálkodásának alakulásáról és a közszolgáltatás igénybevételéről 
készült beszámolóját. 
A Szolgáltató által elkészített eredménykimutatás szerint a vállalkozás a közszolgáltatási 
tevékenysége esetében 456.789 Ft veszteséggel számol 2011. évre vonatkozóan. 
Érdemes megjegyezni, hogy 2010. évhez hasonlítva a 2011. évben mind a futott kilométer, mind a 
kiadás és bevétel összege is csökkent. A fent említett szerződés 8.pontja kimondja, hogy a 
Szolgáltató nem jogosult veszteség-kiegyenlítésre, amit a szerződésnek megfelelően a Szolgáltató 
nem is kért. 
 
Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy az érintett közoktatási intézmények vezetői szerint a vállalkozó 
a kötelezettségeinek az elmúlt évben maradéktalanul eleget tett, szolgáltatására panasz nem 
érkezett. 
 
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Tiszavasvári, 2012. június 15. 
 
 
          Dr. Fülöp Erik 
           polgármester 
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helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2011. évben végzett tevékenységének, 
gazdálkodásának alakulásáról és a közszolgáltatás igénybevételéről 

 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aranyi Tours Kft. 2011. évi helyi 
közforgalmú közlekedést biztosító közszolgáltatás keretében végzett tevékenységének, 
gazdálkodásának alakulásáról, és a közszolgáltatás igénybevételéről készült beszámolóját 
megtárgyalta és azt az előterjesztett tartalommal elfogadja. 
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