
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel megkötött, a helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés
egy évvel történő meghosszabbítására 

El  őkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Volánbusz  Zrt.  2019.  december  23-án
Közszolgáltatási  szerződést  kötöttek  Dunaújvárosi  közigazgatási  területén,  autóbusszal  végzett
menetrendszerinti  helyi  személyszállítási  szolgáltatásra.  A szerződés  IV.  pontja  rendelkezik  a
szerződés időtartamáról. Ennek okán szükséges dönteni az egy évvel történő meghosszabbításról.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Jogi és vagyonkezelési osztály Iktatószám: 1775-1/2021.
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:



Javaslat 
a Volánbusz Zrt.-vel megkötött, a helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés egy évvel

történő meghosszabbítására

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Volánbusz  Zrt.  2019.  december  23-án
Közszolgáltatási  szerződést  kötöttek  Dunaújvárosi  közigazgatási  területén,  autóbusszal  végzett
menetrendszerinti  helyi  személyszállítási  szolgáltatásra.  (az  előterjesztés  melléklete:
közszolgáltatási szerződés)

A szerződés IV.1.  pontja  rendelkezik a szerződés egy éves időtartamáról,  IV.3.  pontja pedig a
szerződés további egy évvel történő meghosszabbítását szabályozza, amennyiben a felek közös
megegyezéssel akként döntenek. 

Az előkészítő osztály a fentieknek megfelelően készítette elő a polgármesteri határozatot.

Kérem, Tisztelt Polgármester Úr állásfoglalását a határozatot illetően.

Dunaújváros, 2021. január 13.

Tisztelettel

Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (…..) határozata   

a Volánbusz Zrt.-vel megkötött, a helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés egy évvel
történő meghosszabbítására 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a
képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere, a Volánbusz Zrt. és Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata között 2019. december 23-án megkötött Közszolgáltatási szerződést, mely
Dunaújváros  közigazgatási  területén,  autóbusszal  végzett  menetrendszerinti  helyi
személyszállítási  szolgáltatásra  jött  létre,  meg kívánja  hosszabbítani  2021.  december  31-ig.  A
szerződés  IV.1.  pontja  rendelkezik  a  szerződés  egy  éves  időtartamáról,  IV.3.  pontja  pedig  a
szerződés további egy évvel történő meghosszabbítását szabályozza, amennyiben a felek közös
megegyezéssel akként döntenek. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Ptk 6:94. §
(2)  bekezdésében foglaltak szerint  kijelenti,  hogy részéről  a szerződésnek a kötelező alakiság
mellőzésével  történt  módosítása  2021.  december  31-ig  érvényes,  mivel  az  annak  megfelelő
tényleges  állapot,  a  szolgáltatás  szerződés  szerinti  nyújtása  a  határidő  lejártát  követően  az
önkormányzat akaratából létrejött, annak megfelel, egyben utasítja a jogi és vagyonkezelési osztály
vezetőjét  a  határozat  közlésére  és  a  Volánbusz  Zrt.  által  előkészített  szerződés  aláírása
előkészítésére.

Felelős: - a határozat közléséért 
a jogi és vagyonkezelési osztályvezető

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

          a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  határozat  közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését  követő nyolc napon
belül

Dunaújváros, 2021. január…

                                                                              Pintér Tamás
                                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város        

Polgármestere




