
Dunaújváros MJV Közgyűlése 26. napirendi pontjához 
 

I. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
…./2016. (X.20.) határozata 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási 
szerződés módosítása a szerződés meghosszabbítását illetően 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése meg kívánja hosszabbítani a 
Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött, az autóbusszal 
végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási szerződést és 
módosítja akként, hogy a szerződés hatályosságát 2016. december 31–ről, az 
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásával 
kapcsolatos pályázati kiírás alapján, a nyertes pályázóval kötendő új közszolgáltatási 
szerződés hatályba lépéséig tartson, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozat mellékleteként csatolt szerződésmódosítást írja alá. 
Felelős: - a határozat közléséért  
  a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                      a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
nyolc napon belül 
      a szerződésmódosítás aláírására: 2016. november 04. 
 

II. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
…./2016. (X.20.) határozata 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási 
szerződés módosítása a kistestű kutyák autóbuszra történő felvitelét illetően 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítani kívánja a Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött, az autóbusszal végzett helyi 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási szerződést annak érdekében, 
hogy kistestű kutyák kézipoggyászként felvihetőek legyenek az autóbuszra, egyben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékleteként csatolt 
szerződésmódosítást írja alá azzal, hogy a szerződésmódosítás 2016. december 01-
én lép hatályba. 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
  a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                      a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
nyolc napon belül 
       a szerződésmódosítás aláírására: 2016. november 04. 
 

III. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
…./2016. (X.20.) határozata 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási 
szerződés módosítása a „18”-as járat indulási idejének módosításával 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítani kívánja a Középnyugat-



magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött, az autóbusszal végzett helyi 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási szerződést akként, hogy a 
menetrend szerint közlekedő „18”-as jelű járat reggeli indulása 04:45 helyett 10 perccel 
korábban, 04:35-kor legyen, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a KNYKK 
Zrt. által előkészített szerződésmódosítást az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérést követően írja alá azzal, hogy a szerződésmódosítás 2016. 
december 01–én lép hatályba. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                a Vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
8 napon belül                           

        - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 30 napon 
belül 

Dunaújváros, 2016. október 20. 
 
 

Hingyi László s.k. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
 

Cserni Béla s.k. 
a városüzemeltetési, turisztikai és 

környezetvédelmi 
bizottság elnöke 

Tóth Kálmán s.k. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 

elnöke 

 
 


