
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 08. 26.

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

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

El  őkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott:
 
Véleményez  ő bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 08.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 689/2021.  (VI.24.)  határozatával  döntött  arról,
hogy  az autóbusszal végzett menetrend szerinti  személyszállítási  közszolgáltatás megújításával
kapcsolatosan  pályáz  ati  kiírást  kíván  megjelentetni.  Jelen  előterjesztés  ezen  pályázati  kiírás
visszavonását szolgálja. 
 
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Jogi és vagyonkezelési osztály Iktatószám: 15658/2021.
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 
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával

kapcsolatosan pályázati kiírás visszavonására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 689/2021.  (VI.24.)  határozatával  döntött  arról,
hogy  az autóbusszal végzett menetrend szerinti  személyszállítási  közszolgáltatás megújításával
kapcsolatosan  pályázati  kiírást  kíván  megjelentetni.  Jelen  előterjesztés  ezen  pályázati  kiírás
visszavonását szolgálja. (az előterjesztés 1. számú melléklete: 689/2021. (VI.24.) határozat)

A  pályázati  anyagot  a  Volánbusz  Zrt.  és  az  Atlasz  Busz  Szolgáltató  Kft.  vásárolta  meg,  az
ellenértéket  megfizették  a  kiállított  igazolások  szerint.  (az előterjesztés  2.  számú melléklete:
pénzügyi igazolások)

A pályázati kiírás benyújtási határideje 2021. október 01., 12 óra, tehát a pályázat visszavonása
jogszerű,  pályázat  nem érkezett  be  a  fent  jelölt  gazdasági  társaságoktól.  (az előterjesztés 3.
számú melléklete: pályázati kiírás)

A  pályázat  visszavonását  követően  az  500.000,-  Ft-os  pályázati  anyag  beszerzési  értékét
gazdasági társaságonként visszautalni szükséges.

Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi,  gazdasági és városüzemeltetési  bizottság, valamint az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság. 

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…./2021. (VIII.26.) határozata
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával

kapcsolatosan pályázati kiírás visszavonásáról 

1.Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  689/2021.  (VI.24.)
határozatával  elfogadott,  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  személyszállítási
közszolgáltatás  megújításával  kapcsolatosan  pályázati  kiírást,  melynek  benyújtási  határideje
2021. október 01., 12 óra, ezennel visszavonja. 

2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a Volánbusz Zrt. és az
Atlasz  Busz  Szolgáltató  Kft.  részére  a  pályázati  kiírás,  500.000,-  Ft-os  ellenértékének
visszautalásához,  valamint  Magyar  Közlöny  mellékleteként  megjelenő  Hivatalos  Értesítőben
megjelent pályázati felhívás visszavonásához szükséges lépéseket tegye meg.

Felelős  :    a határozat végrehajtásáért:
                a jegyző

          a határozat végrehajtásában való közreműködésért:



               a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője      

Határidő: azonnal
           

Dunaújváros, 2021. augusztus 26.

Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi

Bizottság elnöke




