
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 03. 21.

Javaslat  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  személyszállítási  közszolgáltatás
megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Engyel László ügyintéző

Meghívott: -
Gertheis Antal ügyvezető, Mobilissimus Kft. (1093 Bp., Lónyay u. 34. 3. em. 
21.)

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 03.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 03.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 03.
pénzügyi bizottság 2019. 03.
A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  és  a  KNYKK  Zrt.  között
közszolgáltatási  szerződés  van  érvényben  2019.  december  31-ig.  Tekintettel  arra,  hogy  a
szerződés lejár szükséges a tevékenység ellátására pályázati kiírás megjelentetése.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 16293/2019.
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:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával

kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése és a KNYKK Zrt. között közszolgáltatási szerződés van érvényben
2019. december 31-ig. Tekintettel arra, hogy a szerződés lejár szükséges a tevékenység ellátására
pályázati  kiírás  megjelentetése.  (az  előterjesztés  1.  számú  melléklete:  közszolgáltatási
szerződés)

Az  előkészítő  osztály  a  pályázati  kiíráshoz  szükséges  dokumentumokat  elkészítette,  azt  a
határozati javaslat mellékleteiként csatolta.

Az előterjesztést megtárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság, az
ügyrendi,  jogi  és  igazgatási  bizottság,  valamint  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és
turisztikai bizottság.
A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.

Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2019. (III.21.) határozata
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával

kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése kinyilvánítja,  hogy az  autóbusszal  végzett
helyi  személyszállítási  közszolgáltatásra  pályázati  kiírást  kíván  megjelentetni  és  jóváhagyja  a
határozat mellékletét.
2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a mellékleteként
csatolt a pályázati kiírás önkormányzati honlapon, a Dunaújváros című hetilapba és egy országos
lefedettségű napilapban történő megjelentetéséhez szükséges lépéseket tegye meg.

Felelős  : a határozat végrehajtásáért:
                                        a polgármester

          a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a vagyonkezelési osztály vezetője      
Határidő: a pályázati kiírás meghirdetésére: 2019. április 30.

Dunaújváros, 2019. március 21.

                   Hingyi László s.k.                                                Pintér Attila s.k.
a gazdasági és területfejlesztési                                  a pénzügyi bizottság elnöke

          bizottság elnöke

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, turisztikai és
környezetvédelmi bizottság elnöke

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

elnöke


