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Tisztelt Képviselő Testület!  

 

A 101/2021. (III. 31.) határozatban született döntés a Régió 2007 Kft.-vel kötött, 2019. 

május 1-étől 2024. április 30-ig hatályos, az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállításra szóló közszolgáltatási szerződés 2021. április 1-jével, hat hónapos 

felmondási határidővel való felmondásáról.  

 

A 195/2021. (VI. 1.) határozatban született továbbá döntés az autóbusszal végzett 

menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltatási tartalmának felülvizsgálatát 

megalapozó tanulmány elkészítésére lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről, mely 

alapján az Önkormányzat szerződést kötött a Mobilissimus Kft.-vel (1093 Budapest, 

Lónyay u. 34. 3. em. 21.) Dombóvár város autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítás szolgáltatási tartalmának felülvizsgálatára, valamint az utazási 

igényekhez igazodó új vonalhálózat és menetrend kialakítására.  

 

A megbízás első lépcsőjében elkészült hálózati és menetrendi koncepció az előterjesztés 

mellékletét képezi. A döntést követően a cég közreműködik a végleges hálózat és a 

menetrend megalkotásában, továbbá a helyi közszolgáltatásra vonatkozó beszerzés 

szakmai támogatásában az új hálózat, az új menetrend és a leendő járműspecifikáció 

összeállításában a város igényeinek figyelembevételével. 

 

A tevékenység folyamatosságának biztosítása érdekében új pályázat kiírása szükséges a 

személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján. A pályázati 

felhívást az ellátásért felelősnek a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos 

Értesítőben, a hivatalos honlapján, továbbá az önkormányzatnak a helyben szokásos 

módon is közzé kell tennie a pályázat benyújtási határidejét legalább 60 nappal 

megelőzően.  

 

A lehetőségek előzetes felmérése érdekében informatív ajánlatkérést folytatunk le a 

szolgáltatás ellátására vonatkozóan a területen jelenleg működő potenciális szolgáltatók 

körében.  

Javaslom, hogy a pályázat kiírására a Mobilissimus Kft. által készített, az előterjesztés 

mellékletét képező hálózati és menetrendi koncepcióban foglaltak figyelembevételével 

a koncepcióban foglalt 2-es számú változat alapján kerüljön sor. 

 

Határozati javaslat 

Pályázat kiírásáról az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítási közszolgáltatás ellátására 2021. október 1-jétől 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet alapján gyakorolva – egyetért pályázat kiírásával Dombóvár közigazgatási 

területén az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 

közszolgáltatás 2021. október 1-jétől öt évig (öt éves opcióval) való ellátására. 

 



2. A képviselő-testület a Mobilissimus Kft. (1093 Budapest, Lónyay u. 34. 3. em. 21., 

cégjegyzékszám: 01-09-270648) által készített, az előterjesztés mellékletét képező 

hálózati és menetrendi koncepcióban foglaltakat tudomásul veszi és támogatja, hogy 

az 1. pont szerinti pályázat kiírására a koncepcióban foglalt, 2-es számú változat 

alapján kerüljön sor. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás és 

dokumentáció – 2. pontban foglaltak figyelembe vételével történő - jóváhagyására 

és a pályázatok értékelésében részt vevők kiválasztására. 

 

Határidő: 2021. július 15. – pályázati kiírás közzététele 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 


