
Dunaújváros MJV Közgyűlés 37. számú napirendi pontoz 
 

I. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
…./2016. (XI.17.) határozata 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 449/2016. (VI.16.) határozata végrehajtási 
idejének módosítására: 

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése 449/2016. (VI.16.) határozata az alábbiakra 
módosul: 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 739/2016. (XII.17.) határozata 2. pontjában a 
pályázati kiírás közgyűlés elé terjesztésére vonatkozó határidőt 2017. június 30-ra módosítja, egyben 
utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
          - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője   
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 nap” 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
          - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője   
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 nap 
 

 
II. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2016. (XI.17.) határozata 
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásával 

kapcsolatos pályázat kiírás elkészíttetésére vonatkozó megbízás jóváhagyására  
. 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett 
személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó SUMP eredményei figyelembevételével pályázati 
felhívás, közbeszerzési ajánlat elkészítésével megbízza a Mobilissimus Kft.-t bruttó 5.334.000,- Ft 
megbízási díj mellett egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére, valamint a megbízott 
által előkészített megbízási szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság kikérését 
követően, valamint arra, hogy a pályázati kiírást terjessze a közgyűlés elé.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
      a polgármester  
    - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért 
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
       
 
Határidő:   - a pályázati kiírás megjelentetésére: az elkészítését követő 30 napon belül 
      
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt összegre figyelemmel a 2016. 
évi önkormányzati költségvetés KNYKK veszteségkiegyenlítés előirányzata terhére forrást biztosít a 
megbízási szerződés szerződés teljesítéséhez. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.. pontban rögzített 
kötelezettségvállalást a 2016. évi önkormányzati költségvetés soron következő módosításakor 
vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  
 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  



              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés módosításáért és tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában és tervezésében való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                 a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
 
Határidő:  a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja 


