
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 08. 04.

Javaslat a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben külső
szakértők bevonására és vonatkozó megbízási szerződések véleményezésére

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

Előkészítő: Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző
        Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 

Meghívott: 

Véleményező     bizottságok:  
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                               2020.08.04.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                         2020.08.04.

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés külső szakértői feladatok ellátására, megbízási
szerződés  keretében  történő  ellátására  tesz  javaslatot  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  helyi
autóbuszos  közösségi  közlekedési  hálózatának  és  a  menetrendi  struktúra  megújításának
támogatása érdekében. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 34779-3/2020.
Ügyintéző neve: dr. Horinka Hajnalka Ügyintéző telefonszáma: 25/544-260
Ügyintéző aláírása: Igazgató/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:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika 
Leadás dátuma: 2020. Ellenőrzés dátuma:2020.
Észrevétel: Van/Nincs
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:2020. Ellenőrzés dátuma:2020. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt
Egyéb megjegyzések:

                                                                              



Javaslat 
Javaslat a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben külső

szakértők bevonására és vonatkozó megbízási szerződések véleményezésére

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztés javaslatot tesz  Győrfi Péter és Botyánszki Tamás külső szakértők bevonására
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  helyi  autóbuszos  közösségi  közlekedési  hálózatának  és  a
menetrendi struktúra megújításának támogatása érdekében. 

Fenti  cél  megvalósítása érdekében 2020.  08.  01.  napjától  2020.  12.  31.  napjáig  bízná meg az
Önkormányzat külső szakértőként Győrfi Pétert az alábbi feladatokkal: 

 vonalhálózati nagy térkép elkészítése,
 megállóhelyi várók plakáttartó kereteiben elhelyezendő vitringrafika elkészítése,
 az  önkormányzat  honlapjáról  „linkelhető”,  annak  részeként  működő  statikus  aloldal

létrehozása,
 a weboldalra szánt összesítő, a járatok esetén minden megállóhelyet bemutató menetrendi

táblázat elkészítése.

A  helyi  közösségi  közlekedés  fejlesztése  körében  megbízási  szerződés  kötne  továbbá  az
önkormányzat  Botyánszki  Tamással  2020.  08.  01.  napjától  2020.  12.  31.  napjáig,  amelynek
keretében megbízott vállalja  legkevesebb egy hálózati változat kidolgozását, mely tartalmazza a
javasolt viszonylatokat, a kapcsolódó követési renddel.

Az előterjesztéshez mellékeljük Tóth Kálmán önkormányzati képviselő által az előkészítő osztályra
megküldött beadványokat. (az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletei)

Vonatkozó jogszabályok:

DMJV  Közgyűlése  az  önkormányzat  gazdálkodásának  rendéről  szóló  15/2015.  (V.15.)
rendelete vonatkozó szakaszai szerint:

„40.  § (1) E rendelet  alkalmazásában  beszerzés az a Magyarország központi  költségvetéséről
szóló  törvényben  meghatározott  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő  árubeszerzés,  építési
beruházás  és  szolgáltatás  megrendelés,  építési  koncesszió,  szolgáltatási  koncesszió  (a
továbbiakban együtt: beszerzés), amely beszerzés nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá.

(6)  Ha az önkormányzat  beszerzése  a nettó 100.000 Ft  összeget eléri,  de a nettó 8 millió
forintot  nem  haladja  meg,  a  beszerzéshez  kapcsolódó  minden  döntés,  így  különösen  az
ajánlattevők körének kiválasztása, illetve az ajánlatok értékelése

a) az önkormányzat közbeszerzési eljárásaihoz kapcsolódó ügyekben a Bíráló bizottság,
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi bizottság,

b)  városüzemeltetési,  városfejlesztési  és  környezetvédelmi  feladatok  esetén  a
Városüzemeltetési,  turisztikai  és  környezetvédelmi  bizottság,  a  Gazdasági  és
területfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi bizottság, 

c) oktatási, kulturális, ifjúsági és sport feladatok esetén az Oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság,  a  Gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  valamint  a  Pénzügyi
bizottság, vagy

d)  az  a)-c)  pontban  meghatározottakon  kívüli  feladatok  esetén  a  Gazdasági  és
területfejlesztési  bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  bizottság  véleményének  kikérése
mellett a Polgármester hatáskörébe tartozik.



         
(7)  Ha  az  önkormányzat  beszerzése a  nettó  8  millió  forintot  meghaladja,  de  a  közbeszerzési
értékhatárt nem éri el, a beszerzéshez kapcsolódó minden döntés, így különösen az ajánlattevők
körének kiválasztása, illetve az ajánlatok értékelése a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

(9)  A (6)  és (7)  bekezdésben meghatározott  beszerzések esetén a  döntés meghozatalához –
jogszabályban  vagy  pályázati  felhívásban/útmutatóban  meghatározott  kivételekkel  –  legalább
három árajánlat bekérése szükséges.

(7) Ha az önkormányzat beszerzése a nettó 8 millió forintot meghaladja, de a közbeszerzési
értékhatárt nem éri el, a beszerzéshez kapcsolódó minden döntés, így különösen az ajánlattevők
körének kiválasztása, illetve az ajánlatok értékelése a közgyűlés hatáskörébe tartozik.”

2.) Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 70. § (1)
bekezdés d) pontja szerint:

„70. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt
–  2020.  január  1-jétől  2020.  december  31-éig szolgáltatás  megrendelése esetében 15,0  millió
forint,”

3.) Figyelemmel  arra,  hogy  tárgyi  szolgáltatás  értéke  nem  éri  el  a  központi  költségvetésben
meghatározott 15 M forint közbeszerzési értékhatárt, tárgyi eljárás lefolytatására  DMJV Jegyzője
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  közbeszerzés  értékhatár  alatti
beszerzései lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló 23/2020. (VI.5.) szabályzata
rendelkezései az irányadóak.

A szabályzat 9.pontja szerint a nettó 500.000,- Ft, illetve az azt meghaladó, de a közbeszerzési
értékhatárt  el  nem érő egyedi  beszerzési  érték esetén a kötelezettségvállalás kizárólag írásban
megrendelővel,  vagy  szerződéssel,  legalább  három  különböző  gazdasági  szereplő  részére
történő egyidejű, írásban megküldött ajánlatkérés alapján történik.

A beszerzés tehát a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, de 3 árajánlat egyidejű bekérése
lenne szükséges.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés egy „A” és egy „B” határozati javaslatot tartalmaz.                

Az  „A” változat I. és II. határozati javaslatot tartalmaz. Az I. Győrfi Péter megbízására, a II.
Botyánszki Tamás megbízására vonatkozik.

A tervezet szerint a megbízás havidíjai egyenként nettó 100.000,- Ft összegűek lennének, 2020.
augusztus  1.  napjától  2020.  december  31.  napjáig.  A feladatra 2.000.000,-  Ft-ot,  azaz kétmillió
forintot szükséges biztosítani a 2020. évi költségvetésben mindösszesen. 
A határozati javaslat mellékletét képezik a megbízási szerződések.

A megbízás ellátására vonatkozóan nincs forrás elkülönítve a költségvetésben, ezért arról dönteni
szükséges, azaz a 2020. évi költségvetést módosítani kell.

A „B” határozati javaslat 3 árajánlat egyidejű bekéréséről rendelkezik a fent részletezett feladatra
vonatkozóan.



 Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és az Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottság. A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen 
szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

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

                                                                 



                                                                                                

                                                                                                   „A” változat
I.

HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…./2020. (VIII.04.) határozata

a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben külső szakértők
bevonására és vonatkozó megbízási szerződések véleményezéséről

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  helyi  autóbuszos  közösségi  közlekedési  hálózatának  és  a
menetrendi  struktúra  megújításának  támogatása  érdekében  és  összefüggésben  külső  szakértői
feladatok ellátására nem kér be három árajánlatot, hanem a feladatok ellátásával Győrfi Pétert (2400
Dunaújváros, Lobogó út 2. 9.em. 2. szám alatti lakos)  – mint szakmai kompetenciával rendelkező
szakembert – bízza meg   nettó 100.000,- Ft, azaz nettó százezer forint megbízási díj ellenében,
2020.  augusztus  01.  napjától  2020.  december  31.  napjáig  terjedő  határozott  időre  a  határozat
mellékletét képező megbízási szerződés szerint.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen
határozat 1. pontja szerinti megbízási szerződés aláírására. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban
meghatározott megbízási díjra és járulékaira 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összeget biztosít
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati
rendelete 5.  melléklet  „14.  Vagyongazdálkodási  feladatok  3.  dologi  kiadások” sorról   történő
átcsoportosítással.                

 Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője

         a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő                        
megérkezésétől számított 8 napon belül

                - a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30    
napon belül

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy  jelen  határozat  alapján  intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről  és  a
pénzügyi teljesítésről.

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy az 1.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  3.  pontban  foglaltaknak  megfelelően  a  2020.  évi
költségvetés következő módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 Felelős:   -a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                    a polgármester 
                 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:



                     a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 
          - a költségvetés módosításáért:
              a Jegyző
           - a költségvetés módosításáért való közreműködésért:

   a Költségvetési és Pénzügyi osztály osztályvezetője
             
Határidő:    a 2020. évi önkormányzati költségvetés következő módosításának időpontja
                                                                                          

             Tóth Kálmán s.k.                                   
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési                 

   bizottság elnöke és 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi
            bizottság elnöke                



 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
                                                  ../2020. (VIII.04.) határozat   "A" változatának  1. számú melléklete

                                                                                                                                
MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

külső szakértői feladatok ellátására,

amely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város, képv.: Pintér Tamás polgármester, mint
Megbízó, 
másrészről Győrfi Péter (személyi adatok: ….) mint Megbízott
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. Megbízó megbízza a Megbízottat külső szakértői feladatok ellátásával Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  helyi  autóbuszos  közösségi  közlekedési  hálózatának  és  a  menetrendi  struktúra
megújításának  támogatása  érdekében.  Megbízott  a  megbízást  a  jelen  megbízási  szerződés
feltételei szerint elfogadja.                                                               
                                                                                                       
2. A Megbízott  a megbízást  a Megbízó utasításainak és érdekének megfelelően teljesíti  a
vonatkozó jogszabályok és a szakmai szabályok szerint. A Megbízott feladata különösen:

 vonalhálózati nagy térkép elkészítése,
 megállóhelyi várók plakáttartó kereteiben elhelyezendő vitringrafika elkészítése,
 az  önkormányzat  honlapjáról  „linkelhető”,  annak  részeként  működő  statikus  aloldal

létrehozása,
 a weboldalra szánt összesítő, a járatok esetén minden megállóhelyet bemutató menetrendi

táblázat elkészítése.

3. A Megbízó  részéről  kapcsolattartásra  és  nyilatkozattételre  jogosult  személy  a  Megbízó
képviseletére jogosult, illetőleg a Megbízó által erre írásban kijelölt személy. Megbízott minden,
nem közvetlenül a kapcsolattartásra és nyilatkozattételre jogosult  személytől  érkező utasítást a
kapcsolattartásra  és  nyilatkozattételre  jogosult  személlyel  egyeztetni  köteles  és  annak
jóváhagyását kéri, mielőtt az arra vonatkozó munkát elkezdené.

4. Felek rögzítik, hogy a közöttük jelen szerződés alapján létrejött jogviszony fennállásának
hatálya alatt a Felek részéről történő kapcsolattartásra és a teljesítések igazolására a következő
személyt jelölik ki:

Megbízó részéről: dr. Vántus Judit, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, jogi és
vagyonkezelési  osztályvezető,  tel.:  25/544-226,  mobil.:  20/984-39-42,  e-mail:
vantus@pmh.dunanet.hu

Megbízott részéről: Győrfi Péter , tel.: …..., mobil: ………….., e-mail: . ………………...

5. Megbízó  a megbízásban  foglaltak  ellátásához  szükséges  információkat  a  valóságnak
megfelelően, kellő időben – a Megbízott figyelmeztetése esetén pedig haladéktalanul - a Megbízott
rendelkezésére bocsátja. A Megbízó az ügy ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről a
Megbízottat tájékoztatni köteles.

6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó 1. és 4. pontban meghatározott feladatok
ellátását  2020.  08.  01.  napjával kezdődően,  2020.  december 31.  napjáig,  nettó  100.000.-Ft/hó
megbízási díj ellenében látja el.
                                                                                         

mailto:vantus@pmh.dunanet.hu


A Megbízott  a  megbízási  díjat  havonta  a  Megbízott  részére  minden  hónap  15.  napjáig  banki
átutalással  megfizeti  a  megbízott  K&H Banknál  vezetett  10404065-86767784-68891007 számú
bankszámlájára. 

7. Jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  mindenkor  hatályos  magyar
jogszabályok, így különösen a Ptk vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8. A  felek  a  fenti  szerződést  elolvasták,  és  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
                                                                                                          

Dunaújváros, 2020.  … Dunaújváros, 2020.  …………………    … .

………………………………….. …………………………………
                    Megbízó         Megbízott
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata      Győrfi Péter
Képviseletében: Pintér Tamás polgármester    külső szakértő



II.

HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…./2020. (VIII.04.) határozata

a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben külső szakértők
bevonására és vonatkozó megbízási szerződések véleményezésére

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  helyi  autóbuszos  közösségi  közlekedési  hálózatának  és  a
menetrendi  struktúra  megújításának  támogatása  érdekében  és  összefüggésben  külső  szakértői
feladatok ellátására  nem  kér  be  árajánlatot,  hanem  a  feladattal  Botyánszki  Tamást (2400
Dunaújváros, Szabadság út 52. fszt. 2. szám alatti lakos) – mint szakmai kompetenciával rendelkező
szakembert – bízza meg nettó 100.000,- Ft,  azaz nettó százezer forint  megbízási díj  ellenében,
2020.  augusztus  01.  napjától  2020.  december  31.  napjáig  terjedő  határozott  időre  a  határozat
mellékletét képező megbízási szerződés szerint.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen
határozat 1. pontja szerinti megbízási szerződés aláírására. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban
meghatározott megbízási díjra és járulékaira 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összeget biztosít
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati
rendelete 5.  melléklet  „14.  Vagyongazdálkodási  feladatok  3.  dologi  kiadások” sorról   történő
átcsoportosítással.                                                                                                                   
                                                                        
 Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője

         a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő                        
megérkezésétől számított 8 napon belül

                - a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30    
napon belül

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy  jelen  határozat  alapján  intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről  és  a
pénzügyi teljesítésről.

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy az 1.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  3.  pontban  foglaltaknak  megfelelően  a  2020.  évi
költségvetés következő módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 Felelős:   -a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                    a polgármester 
                 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                     a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 

          - a költségvetés módosításáért:
              a Jegyző



           - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
   a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője

             
Határidő:    a 2020. évi önkormányzati költségvetés következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2020. augusztus 04.

           
             Tóth Kálmán s.k.                                   

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési                 
   bizottság elnöke és 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi
            bizottság elnöke                



                                                      Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
                                                  ../2020. (VIII.04.) határozat   "A" változatának  2. számú melléklete

                                                                                                                                                                                                                                            
MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

külső szakértői feladatok ellátására,

amely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, képv.: Pintér Tamás
polgármester, mint Megbízó, 
másrészről Botyánszki Tamás (személyi adatok: ….) mint Megbízott
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. Megbízó megbízza a Megbízottat külső szakértői feladatok ellátásával Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  helyi  autóbuszos  közösségi  közlekedési  hálózatának  és  a  menetrendi  struktúra
megújításának  támogatása  érdekében.  Megbízott  a  megbízást  a  jelen  megbízási  szerződés
feltételei szerint elfogadja.                                                               
                                                                                                       
2. A Megbízott  a megbízást  a Megbízó utasításainak és érdekének megfelelően teljesíti  a
vonatkozó  jogszabályok  és  a  szakmai  szabályok  szerint.  A Megbízott  feladata  legalább  egy
hálózati változat kidolgozása, mely tartalmazza a javasolt viszonylatokat, a kapcsolódó követési
renddel.

3. A Megbízó  részéről  kapcsolattartásra  és  nyilatkozattételre  jogosult  személy  a  Megbízó
képviseletére jogosult, illetőleg a Megbízó által erre írásban kijelölt személy. Megbízott minden,
nem közvetlenül a kapcsolattartásra és nyilatkozattételre jogosult  személytől  érkező utasítást a
kapcsolattartásra  és  nyilatkozattételre  jogosult  személlyel  egyeztetni  köteles  és  annak
jóváhagyását kéri, mielőtt az arra vonatkozó munkát elkezdené.

4. Felek rögzítik, hogy a közöttük jelen szerződés alapján létrejött jogviszony fennállásának
hatálya alatt a Felek részéről történő kapcsolattartásra és a teljesítések igazolására a következő
személyt jelölik ki:

Megbízó részéről: dr. Vántus Judit, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, jogi és
vagyonkezelési  osztályvezető,  tel.:  25/544-226,  mobil.:  20/984-39-42,  e-mail:
vantus@pmh.dunanet.hu

Megbízott részéről: Botyánszki Tamás , tel.: …..., mobil: ………….., e-mail: . ………………...

5. Megbízó  a megbízásban  foglaltak  ellátásához  szükséges  információkat  a  valóságnak
megfelelően, kellő időben – a Megbízott figyelmeztetése esetén pedig haladéktalanul - a Megbízott
rendelkezésére bocsátja. A Megbízó az ügy ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről a
Megbízottat tájékoztatni köteles.

6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó 1. és 4. pontban meghatározott feladatok
ellátását  2020.  08.  01.  napjával kezdődően,  2020.  december 31.  napjáig,  nettó  100.000.-Ft/hó
megbízási díj ellenében látja el.
                                                                                         
A Megbízott  a  megbízási  díjat  havonta  a  Megbízott  részére  minden  hónap  15.  napjáig  banki
átutalással megfizeti a megbízott ……….vezetett ……………………….. számú bankszámlájára. 

mailto:vantus@pmh.dunanet.hu


7. Jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  mindenkor  hatályos  magyar
jogszabályok, így különösen a Ptk vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8. A  felek  a  fenti  szerződést  elolvasták,  és  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
                                                                                                          

Dunaújváros, 2020.  … Dunaújváros, 2020.  …………………    … .

………………………………….. …………………………………
                    Megbízó         Megbízott
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata     Botyánszki Tamás
Képviseletében: Pintér Tamás polgármester    külső szakértő

                        



                                                                                                   „B” változat

HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…./2020. (VIII.04.) határozata

 a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben külső szakértők
bevonására és vonatkozó megbízási szerződések véleményezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  helyi  autóbuszos  közösségi  közlekedési  hálózatának  és  a
menetrendi  struktúra  megújításának  támogatása  érdekében  és  azzal  összefüggésben  külső
szakértői feladatok ellátására a hatályos jogszabályoknak megfelelően legalább három árajánlatot
kér be az alábbi szakértőktől:

 - Botyánszki Tamás
-  Győrfi Péter
-  Mobillisimus Kft.

2.  Dunaújváros Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  bekért
árajánlatnak részletesen tartalmaznia kell, hogy a megbízási díj ellenében milyen konkrét feladatot,
milyen időintervallumon belül vállal az ajánlattevő.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője

         a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő                        
megérkezésétől számított 8 napon belül

     

             Tóth Kálmán s.k.                                   
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési                 

   bizottság elnöke és 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi
            bizottság elnöke                
















