
6. 

 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással  

összefüggő előterjesztés 

 

A   veszélyhelyzet kihirdetésére   tekintettel   a   katasztrófavédelemről   és   a   hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 

megyei   közgyűlés   elnöke   gyakorolja.   Ennek   keretében   nem   foglalhat   állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A döntés tárgya:   

 

Beszerzési eljárás indítása az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 

szolgáltatási tartalmának felülvizsgálata érdekében 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. május 14. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, valamint az Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzata értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága: 

 

Nyilvános 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A helyi buszközlekedési feladatot a Régió 2007 Kft. látja el közszolgáltatási szerződés 

alapján, amely 2021. április 1-jével, hat hónapos felmondási határidővel felmondásra 

került a 101/2021. (III. 31.) határozat alapján.  

Az új pályázati kiírás előtt célszerű a helyi buszközlekedés megújítása érdekében a hálózat 

és a menetrend felülvizsgálata, hiszen az Önkormányzat szándékai szerint új járat- és 

menetrenddel indulna meg a helyi autóbusz-közlekedés 2021. október 1-től, igazodva az 

utazási igényekhez. Célunk, hogy a helyi autóbuszközlekedést használók és az 

Önkormányzat által is elfogadható, új, minőségi helyi autóbuszhálózat és szolgáltatás 

kerüljön kialakításra, amely a város mobilitási igényeire megfelelő válaszokat ad, 

valamint, hogy létrejöjjön egy olyan – az új közszolgáltatási kiírás elkészítésében való 

közreműködésre is kiterjedő – szakmai együttműködés, amely költséghatékony módon 

garantálja a magas színvonalat és a távlati minőségi szolgáltatást.   

A témával foglalkozó szervezetekkel folytatott előzetes szakmai egyeztetések alapján az 

alábbi feladatok elvégzése szükséges az új, minőségi autóbuszhálózat és szolgáltatás 

kialakításához, illetve a pályázat kiírásához:  

1. hálózati és menetrendi koncepció megalkotása az önkormányzati egyeztetések 

során, 

2. döntést követően a végleges hálózat és menetrend megalkotása, önkormányzati és 

társadalmi egyeztetése, 

3. a helyi közszolgáltatásra vonatkozó beszerzés szakmai támogatása az új hálózat, az 

új menetrend, a leendő járműspecifikáció és a város igényeinek 

figyelembevételével.  

 

A rendelkezésünkre álló indikatív ajánlat alapján a szolgáltatás 6.000.000 forint + áfa áron 

rendelhető meg.  

 

Határozati javaslat  

beszerzési eljárás indításáról az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítás szolgáltatási tartalmának felülvizsgálata érdekében 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörének 

gyakorlása során beszerzési eljárást indít az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítás szolgáltatási tartalmának felülvizsgálatára, az utazási igényekhez igazodó 

új vonalhálózat és menetrend kialakítására, melyhez az önkormányzat 2021. évi 

költségvetése terhére legfeljebb bruttó 7.620.000.- Ft keretösszeget biztosít.  

 

Határidő: 2021. május 20. – a beszerzési eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 



Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

    

 Pintér Szilárd  

             polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


