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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közszolgáltatási szerződés keretében végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás feladatok ellátása tárgyában, a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján, nyilvános
pályázatot ír ki. A jelenlegi szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés 2018. december
31-én lejár.
Tekintettel arra, hogy a pályázat hivatalos megjelenését követően legalább 60 napot kell
biztosítani a pályázóknak a pályázati dokumentáció benyújtására, azonban a jelenleg
hatályos közszolgáltatási szerződés év végén lejár, ezért a szolgáltatás folyamatosságának
biztosítása érdekében szükséges a közszolgáltatási szerződés módosítása, melyre a
vonatkozó jogszabályok lehetőséget biztosítanak.
A jelenlegi közszolgáltató Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. az érvényben lévő
közszolgáltatási szerződés meghosszabbításával hajlandó biztosítani a helyi személyszállítást
2018. december 31. napjától a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
23. § rendelkezéseiben meghatározott pályázat eredményes lezárásáig.
Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2018. december 6.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ...../2018. (XII.14) határozata
a helyi személyszállítási közszolgáltatás szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.

az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat és a Déldunántúli Közlekedési Központ Zrt. között, a helyi személyszállítási közszolgáltatás
szerződés módosítása tárgyában létrejövő közszolgáltatási szerződés 5. számú
módosítást.

Határidő: 2018. december 14.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.

felhívja a polgármestert a szerződés módosítása aláírására.

Határidő: 2018. december 17.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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1. melléklet
Ikt.szám:……….
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításról
5. számú módosítása

amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szekszárd, Béla
király tér 8., adószám: 15733562-2-17, képviseli: Ács Rezső polgármester), mint ellátásért
felelős (továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (7400 Kaposvár, Füredi u. 180.,
cégjegyzék száma: 14-10-300286, adószáma: 24201016-2-14, képviseli: Bebics János
vezérigazgató), mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) (együttes említésük esetén:
Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1.

A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat, valamint a Szolgálgató jogelődje, a GEMENC
VOLÁN Autóbuszközlekedési Rt. (7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4.) között 2004.
november 11. napján közszolgáltatási szerződés jött létre, Szekszárd városban
menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatás tárgyában.
A közszolgáltatási szerződést a Felek 2016. december 16. napján módosították, annak
hatályát 2018. december 31. napjáig hosszabbították. A meghosszabbítást a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 311/2016.(XII.15.) számú
határozatával jóváhagyta. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.
törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltak szerint belföldi személyszállítási
közszolgáltatás végzésére a közlekedési szolgáltató közszolgáltatási szerződés
keretében bízható meg, mely szerződés a (2) bekezdés értelmében a törvény
pályázatra vonatkozó szabályai alapján köthető meg. Az Önkormányzat a közlekedési
közszolgáltatási szerződés megkötését célzó pályázatot kiírta, azonban a pályázat
várhatóan a szerződés lejártáig nem zárul le, a közszolgáltatást pályázat eredményes
lezárásáig is biztosítani kell.

2.

A Felek a korábban többször módosított alapszerződést közös megegyezéssel
módosítják az alábbiak szerint:

2.1.

A közszolgáltatási szerződés „II. A szerződés hatálya” című pontjának helyébe a
következő rendelkezés lép:
„A Felek a szerződés hatályát 2018. december 31. napjától a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezéseiben meghatározott
pályázat eredményes lezárásáig hosszabbítják meg.”
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3.

A Felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási szerződés egyéb rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.

4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közszolgáltatás
folyamatossága érdekében a jelen szerződésmódosítást a …/… (….) számú
határozatával jóváhagyta.

A jelen szerződésmódosítást a Felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag 3 (három) eredeti példányban írták alá.

Szekszárd, 2018…………………..

…………………………….
Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása
Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata
jegyző

Kaposvár, 2018 …………………

………………………………
Bebics János vezérigazgató
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.

Dátum

Aláírás
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