
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  a  Volánbusz  Zrt.-vel  a  helyi  személyszállítási  közszolgáltatási  szerződés
véleményezésére

El  őkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Véleményező bizottságok:
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 55/2021. (I.21.) határozatával döntött arról, hogy
a helyi személyszállítási közszolgáltatás működése érdekében a Volánbusz Zrt.-vel kíván együtt
működni. A Volánbusz Zrt. megküldte a közszolgáltatási szerződéstervezetet, melyet szükséges
véleményezni.

 
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 a helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés véleményezésére

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 55/2021. (I.21.) határozatával döntött arról, hogy
a helyi személyszállítási közszolgáltatás működése érdekében a Volánbusz Zrt.-vel kíván együtt
működni. (az előterjesztés melléklete: 55/2021. (I.21.) határozat)

A  Volánbusz  Zrt.  megküldte  a  közszolgáltatási  szerződéstervezetet,  melyet  szükséges
véleményezni.

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

Kérem, Tisztelt Polgármester Úr állásfoglalását a határozatot illetően.

Dunaújváros, 2021. február 25.

Tisztelettel

Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (III.18.) határozata   

a Volánbusz Zrt.-vel a helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés véleményezéséről 

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. által megküldött, jelen határozat
mellékleteként csatolt  helyi  személyszállítási  közszolgáltatási szerződést,  mely 2021. december
31-ig érvényes, elfogadja és  utasítja a jogi és vagyonkezelési osztály vezetőjét a közszolgáltatási
szerződés aláírása előkészítésére.

Felelős: - a határozat közléséért 
a jogi és vagyonkezelési osztályvezető

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                      a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 

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

              

Dunaújváros, 2021. március

                                                                              Pintér Tamás
                                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város        

Polgármestere




