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Az előterjesztést készítette: Horváth László irodavezető 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság 
 

Hatáskör 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet V/C. 6. 
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  ....................................................................................................................  
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 20-i ülésén – a 
91/2019. (VI.20.) számú határozatával – döntött a helyi, menetrend szerinti 
autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos pályázati 
felhívás közzétételéről (1. sz. melléklet), mivel 2019. december 31-én a szolgáltatóval 
fennálló közszolgáltatási szerződésünk hatályát veszti. 
A felhívást és a kapcsolódó dokumentumokat az ide vonatkozó törvény előírásainak 
megfelelően a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, két 
országos napilapban, Komló Város Önkormányzat honlapján, valamint az internetes 
médiában tettük közzé 2019. július 12. napján.  
A 2019. szeptember 30-i határidőre 1 db pályázat érkezett be a jelenlegi szolgáltató a 
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. részéről. 
Mint az többek számára ismeretes a cég jogutódja 2019. október 1. napjától a 
Volánbusz Zrt. 
A benyújtott pályázati anyagot a képviselő-testület által létrehozott ideiglenes 
munkacsoport 2019. október 2. napján tartott ülésén megvizsgálta abból a 
szempontból, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a 
pályázó vállalja-e a szolgáltatást, a pályázati dokumentumokban foglaltak szerint. 
A bírálatról szóló jegyzőkönyv az előterjesztés 2. sz. melléklete.  
Tekintettel arra, hogy az egyetlen, benyújtott pályázat a pályázati kiírás feltételeinek 
több pontban nem felel meg, javaslom a pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánítását. 
A személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény eredménytelen eljárás 
esetén lehetőséget ad arra, hogy a kiíró közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással az 
általa kiválasztott és a feladatot vállaló szolgáltatót. A megbízás a törvény 24. § (4) és 
(5) bekezdéseiben foglaltak szerint az új eljárás lebonyolításához szükséges 
időtartamra, de legfeljebb két évre szólhat. 
Fentiek alapján szükséges a jelenlegi szolgáltatóval, a Volánbusz Zrt. vezetésével 
egyeztetni a 2020. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakban végzendő helyi 
személyszállítási szolgáltatás biztosítása érdekében.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság álláspontja figyelembevételével a határozati 
javaslatban foglaltakat hagyja jóvá.  
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a helyi 
menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra kiírt 
pályázat eredményhirdetésével kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1.) A képviselő-testület az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező bírálati 
jegyzőkönyvben foglaltak alapján a helyi, menetrend szerinti autóbusszal 
végzett személyszállítási szolgáltatásra lefolytatott pályázati eljárást 
eredménytelenné nyilvánítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy az ajánlatot tevő szolgáltatót az eredményről 
tájékoztassa. 



 
Határid ő: 2019. október 10. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

2.) A képviselő-testület a személyszállítási közszolgáltatás folyamatosságának 
biztosítása érdekében a személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. 
törvény 24. § (4) és (5) bekezdéseiben foglaltak alapján felkéri a polgármestert, 
hogy a Volánbusz Zrt. vezetésével kezdjen tárgyalásokat a 2020. január 1- 
2021. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan.  
 
Határid ő: 2019. október 31. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2019. október 2. 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester 
 
  



1. sz. melléklet 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2019. június 20-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
91/2019. (VI.20.) sz. határozata 

Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási 
közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a helyi menetrend szerinti 
autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás pályázati felhívásával kapcsolatos 
előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási 
közszolgáltatásra vonatkozó előterjesztés 3. sz. és 4. sz. mellékletét képező pályázati 
felhívásban és pályázati kiírásban foglaltakkal egyetért.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a személyszállítási szolgáltatásról 
szóló 2012. évi XLI. törvény előírásainak megfelelően jelentesse meg.  
 
Határid ő: 2019. július 10. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat eredményéről szóló 

írásos összegző anyagot – az érintett bizottságok állásfoglalását követően – 
döntéshozatalra a képviselő-testület havi rendes ülésére terjessze be. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 

3.) A benyújtott pályázatok boríték bontására, elbírálására és az összegző anyag 
elkészítésére a képviselő-testület az alábbi ideiglenes munkacsoport hozza létre: 
 
Elnök:  Polics József polgármester 
Tagok:  Szarka Elemér képviselő 
  dr. Barbarics Ildikó képviselő 
  dr. Müller József aljegyző 
  Horváth László irodavezető 
 
A munkacsoport megbízatása megválasztásával kezdődik és a képviselő-testületnek 
a nyertes szolgáltatóra vonatkozó döntésével szűnik meg.  

K.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.     Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző         polgármester 
A kiadmány hiteléül: 
  



2. sz. melléklet 

 
  



 


