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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 20-án, a 91/2019. 
(VI.20.) sz. határozatával döntött a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett 
személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos pályázati felhívás közzétételéről (1. 
sz. melléklet). Az eljárás megindítását az indokolta, hogy az önkormányzat és a 
Pannon Volán Zrt. jogutódja – a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt., majd 2019. 
október 1. napjától annak jogutódja a Volánbusz Zrt. – között fennálló közszolgáltatási 
szerződés 2019. december 31. napját követően hatályát veszti. 
 
A Képviselő-testület a 2019. október 3-i ülésén tárgyalta a „Helyi menetrend szerinti 
autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra kiírt pályázat 
eredményhirdetése” tárgyú napirendet. Mivel a pályázati eljárás során – a 2019. július 
12. napján közzétett pályázati felhívásra – csak egy darab ajánlat került benyújtásra és 
az érvénytelen volt, ezért a képviselő-testület a pályázati eljárást a 141/2019. (X.3.) sz. 
határozatával eredménytelenné nyilvánította. (2. sz. melléklet) Egyidejűleg felkérte a 
polgármestert, hogy a közszolgáltatás folyamatossága érdekében kezdjen tárgyalásokat 
a Volánbusz Zrt., mint jogutód közszolgáltató vezetésével.  
A személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény eredménytelen 
pályázati eljárás esetén lehetőséget ad arra, hogy az ellátásért felelős 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. 
A fentiek alapján a szolgáltatás további biztosítása érdekében a 2019. október 29-én 
kelt levelemmel és annak mellékleteivel megkerestem a jelenlegi szolgáltatót és 
javasoltam a jelenleg hatályos szerződés két évvel történő meghosszabbítását. (3. sz. 
melléklet) 
A szolgáltató 2019. november 15. napján elektronikus levélben küldte meg a 
közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló tervezetet, (4. sz. melléklet), mellyel 
kapcsolatban egyeztetéseket folytattunk. A mindkét fél által tartalmilag megfelelőnek 
tartott szerződésmódosítás-tervezet az előterjesztés 5. sz. melléklete. 
A következő két évben új nyílt pályázati eljárást kell lefolytatnunk a szolgáltató 
kiválasztására. Az ajánlattételi felhívás közzététele előtt legalább egy évvel ismételten 
közzé kell tenni a nyilvános pályázat főbb adatait, igazodva az Európai Parlament és a 
Tanács 1370/2007/EK rendelete 7. cikk (2) bekezdésében foglaltakhoz. A jogszabályi 
előírás figyelembevételével a képviselő-testület legkorábban 2021. márciusában 
tárgyalhatja a nyílt pályázati eljárás kiírásának közzétételéről szóló előterjesztést.  
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az 
illetékes bizottság állásfoglalását figyelembe véve hagyja jóvá a személyszállítási 
közszolgáltatási szerződés módosítását, továbbá döntsön a nyilvános pályázati eljárás 
előkészítésének megindításáról a határozati javaslatban foglaltak szerint! 
 
Határozati  javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta az „Autóbusszal végzett 



helyi, menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
módosítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A képviselő-testület az autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti 
személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását az 
előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és ezzel a 
személyszállítási közszolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) 
bekezdése alapján közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással a Volánbusz Zrt-t 
határozott időre, 2021. december 31. napjáig. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosító megállapodást a 
szolgáltatóval aláírja. 
 
Határid ő: 2019. december 20. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

2.) A képviselő-testület jóváhagyja a helyi menetrend szerinti személyszállítást 
biztosító közszolgáltató kiválasztására irányuló nyílt pályázati eljárás 
előkészítésének megindítását.  
Utasítja az aljegyzőt, hogy az eljáráshoz kapcsolódó alapadatoknak az Európai 
Unió Hivatalos lapjában való előzetes közzétételéről gondoskodjon.  
 
Határid ő: 2020. február 15. 
Felelős: dr. Müller József aljegyző 

 
 
Komló, 2019. december 6.  
 
 
 
 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 

K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2019. október 3-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
141/2019. (X.3.) sz. határozata 

 
Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási 

közszolgáltatásra kiírt pályázat eredményhirdetése 
 

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. 
 

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 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

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

 



3. sz. melléklet 
 



4. sz. melléklet 

 



 
5. sz. melléklet 

 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND 

SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA 
 

4. számú módosítás 
 
 
 
mely létrejött egyrészről  
Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3., adószám: 15331524-
2-02, képviseli: Polics József polgármester) továbbiakban Megrendel ő, - 
 
másrészről a  
VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkör űen működő Részvénytársaság  (1091 
Budapest, Üllői út 131.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042156; adószám: 10824346-2-
44; képviseli: Dávid Ilona elnök-vezérigazgató), továbbiakban Szolgáltató és a 
továbbiakban együttesen a Felek között alulírott helyen és napon, az alábbi 
feltételekkel:  
 
 
 

I. ELŐZMÉNYEK 
 
 
1. Felek egyezően megállapítják, hogy a Megrendelő és a Szolgáltató jogelődje, a 

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (7400 Kaposvár, Füredi u. 180.; adószám: 
24201016-2-14; Cg. 14-10-300286) jogelődje, a PANNON VOLÁN Zrt. (7622 
Pécs, Siklósi út 1.) 2007. december 6. napján 8 évi időtartamú, a helyi menetrend 
szerinti autóbusszal történő személyszállítás ellátására irányuló – azóta többször 
módosított – közszolgáltatási szerződést kötöttek egymással (továbbiakban: 
Alapszerződés).  

 
2. Felek rögzítik továbbá, hogy az Alapszerződést kötő PANNON VOLÁN Zrt. 2014. 

december 31-i hatállyal jogutódlással megszűnt, beolvadt a Dél-dunántúli 
Közlekedési Központ Zrt.-be.  
A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. az Alapszerződés és annak 
módosításai vonatkozásában a PANNON VOLÁN Zrt. általános és egyetemes 
jogutódja.  

 
3. Felek rögzítik továbbá azt is, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 

nélküli miniszter – mint tulajdonosi jogkörgyakorló – által kiadott részvényesi 
határozatok alapján a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2019. október 01. 
napjától kezdődően a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő 
Részvénytársasággal egyesült, az egyesülés módja beolvadás, melynek 



következtében a beolvadó Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2019. 
szeptember 30. napján megszűnt, általános és egyetemes jogutódja a 
VOLÁNBUSZ Zrt. lett. 

 
4. Felek megállapítják, hogy 2019. október 01. napjától az Előzményben hivatkozott 

közszolgáltatási Alapszerződés és annak módosításai tekintetében a Szolgáltatói 
oldalon jogutód a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő 
Részvénytársaság.  

 
5. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés időbeni hatálya, annak 2017. december 

12. napján létrejött módosításában foglaltaknak megfelelően 2019. december 31. 
napjáig áll fenn.  

 
6. Felek egyezően rögzítik, hogy a Megrendelő a közlekedési szolgáltató 

kiválasztására a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) vonatkozó rendelkezései, valamint a Megrendelő 91/2019. 
(VI.20.) sz. Képviselő-testületi határozata alapján 2019. július 12. napján a 
közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében a helyi menetrend 
szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra 2020. január 01. 
– 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozóan nyilvános pályázati felhívást 
tett közzé.  

 
7. Felek megállapítják, hogy a Megrendelő a „Helyi menetrend szerinti autóbusszal 

végzett személyszállítási közszolgáltatásra kiírt pályázat eredményhirdetéséről 
szóló, 141/2019. (X.3.) sz. Képviselő-testületi határozatában a lefolytatott 
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította, és felkérte a polgármestert, 
hogy a személyszállítási közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása 
érdekében az Sztv. 24.§ (4) és (5) bekezdéseiben foglaltak alapján tárgyalásokat 
folytasson a 2020. január 01. – 2021. december 31. napjáig tartó szolgáltatási 
időszakra vonatkozóan.  

 
 

 
II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

 
8. Felek egyezően rögzítik, hogy a közszolgáltatás 2020. január 1. napjától való 

biztosítása érdekében – figyelemmel az Előzményekben hivatkozott pályázat 
eredménytelenségére - az 1370/2007/EK rendeletben foglaltaknak, valamint az 
Sztv. rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint járnak el.  
 

9. Az Sztv. 24.§ (4) bekezdése értelmében az ellátásért felelős Önkormányzat az 
1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban közvetlenül bízza 
meg a közszolgáltatással az általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési 
szolgáltatót, ha 
a) a pályázati vagy ajánlatkérésen alapuló eljárás megfelelő pályázat, illetve 

ajánlat hiányában eredménytelenül zárult, vagy 



b) a szolgáltatás megkezdése a pályázati vagy ajánlatkérésen alapuló eljárás 
keretében kiválasztott közlekedési szolgáltatóval ellehetetlenült, vagy 

c) a korábbi közlekedési szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés 
azonnali vagy idő előtti felmondásának van helye, vagy 

d) egyéb okból veszélybe kerül a közszolgáltatás folyamatossága. 
Az Sztv. 24.§ (5) bekezdése értelmében, az előzőekben hivatkozott,  (4) 
bekezdés szerinti esetekben a közszolgáltatás folyamatos ellátásának biztosítása 
a) a közszolgáltatási szerződés megkötésével vagy annak közös megegyezésen 
alapuló módosítására irányuló új eljárás lebonyolításával, vagy 
b) meghatározott közszolgáltatások nyújtásának előírásával valósulhat meg. 
 

10. Az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdése alapján „a szolgáltatásnyújtás 
megszakadása vagy ilyen helyzet közvetlen kockázata esetén az illetékes 
hatóság szükséghelyzeti intézkedést hozhat. A szükséghelyzeti intézkedés 
közszolgáltatási szerződés közvetlen odaítélése, közszolgáltatási szerződés 
meghosszabbítására vonatkozó hivatalos megállapodás vagy meghatározott 
közszolgáltatások nyújtásának előírása formájában hozható meg.” „A 
közszolgáltatási szerződés szükséghelyzeti intézkedés keretében való 
odaítélésének időtartama vagy annak meghosszabbítása illetve előírása nem 
szólhat két évnél hosszabb időtartamra.” 
 

11. Tekintettel az Előzményben foglaltakra, továbbá arra, hogy a Szolgáltató 
biztosítja 2019. december 31-ig a helyi személyszállítási közszolgáltatást, Felek 
megegyezése alapján Megrendelő megbízza, Szolgáltató elvállalja Komló Város 
közigazgatási területén a helyi személyszállítás közszolgáltatás biztosítását a 
Preambulum 1. pontja szerinti Alapszerződésben és annak módosításaiban 
foglalt változatlan feltételek és kötelezettségek szerint. 
 

12. Fentiekre figyelemmel Felek az Alapszerződést – a hivatkozott rendelkezések 
alapján 2020. január 01. 00.00 órától a közszolgáltatási szerződés megkötésére 
vagy annak közös megegyezésen alapuló módosítására irányuló új eljárás 
lebonyolításához elengedő időtartamra, de legfeljebb 2 évre, azaz legkésőbb 
2021. december 31. napjának 24.00 órájáig meghosszabbítják oly módon, hogy 
az Alapszerződés 3. pontjának vonatkozó második bekezdését közös 
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 
 
„Ez a szerz ődés határozott id őtartamra jött létre, mely 2008. január 01. 
napjának 00.00 órájától 2021. december 31. napjának  24.00 órájáig érvényes 
és hatályos.” 
 
 

13. Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatási tevékenység során felmerülő, 
bevétellel nem fedezett indokolt költségek megtérítését a közöttük fennállt 
gyakorlatnak megfelelően továbbra is külön megállapodásban foglaltak szerint 
rendezik, különös tekintettel a beolvadást követően a VOLÁNBUSZ Zrt., mint 
Szolgáltató részéről elvárt finanszírozási feltételekre, és az Alapszerződés 6.4.3. 



pontjának korábbi, a Pécsi Ítélőtábla Gf. IV.30.513/2012/4. számú ítéletében 
foglalt azon megállapításra, melynek alapján: 
„A közszolgáltatás ellátása során a Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel 
összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt 
felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség 
megtérítésére (ellentételezés) jogosult.” 
 

 
14. Az Alapszerződés kiegészül a következő, 16. ponttal:  
 

„Szerződő felek a saját kapcsolattartóik adatainak jelen szerződésben történő 
megadásával egyidejűleg nyilatkoznak, hogy a megadott személyes adatoknak a 
másik fél előtt történő feltárására megfelelő jogalappal rendelkeznek. Szerződő 
felek tudomásul veszik, hogy a másik fél az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) alapján a jelen szerződéshez 
kapcsolódó jogviszony teljesítésének céljából igénybe vett kapcsolattartók, mint 
magánszemélyek (a továbbiakban érintettek) személyes adatait a GDPR 6. cikk 
(1) f) szerinti jogos érdek jogalappal nyilvántartja és kezeli. Szerződő Felek a 
szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy az érintettekkel megismertették a másik 
fél honlapján a közérdekű adatok között nyilvánosságra hozott adatvédelmi 
szabályzatot; továbbá a szerződésekben rögzített kapcsolattartók adatainak 
kezelésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót és folyamatleírást, valamint 
érdekmérlegelési tesztet, így a GDPR 14. cikk szerinti tájékoztatást a másik fél 
kapcsolattartója, mint érintett részére 
megadták.(http://www.volanbusz.hu/hu/adatvedelem)” 

 
15. Az Alapszerződés kiegészül a következő, 17. ponttal:  
 

Kapcsolattartókat Felek az 5. sz. mellékletben rögzítik. A kapcsolattartók 
adatainak változása a Közszolgáltatási szerződés módosítását nem igényli, arról 
Felek írásban értesítik egymást.  

 
16. Az Alapszerződés kiegészül a következő, 18. ponttal 

 

Megrendelő megismerte és elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. Etikai Kódexét 

(https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/etikai-kodex), az abban foglalt értékeket 

a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás 

eset felmerülésekor a VOLÁNBUSZ Zrt. által lefolytatott eljárásban együttműködik 

a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. nevében eljáró személy(ek) 



Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a VOLÁNBUSZ Zrt. által működtetett 

etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül. 

 

 
17. Az Alapszerződés kiegészül a következő, 19. ponttal 

 

Megrendelő a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak 
szerinti átlátható szervezetnek minősül. Megrendelő ezen tény változása esetén 
haladéktalanul köteles értesíteni Szolgáltatót. A Szolgáltató kártalanítás nélkül és 
azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani, ha a Megrendelő a 
szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül 
átlátható szervezetnek 

 
 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

18. A Felek jelen Közszolgáltatási Szerződés 4. számú módosítást, mint 
akaratuknak és értelmezésüknek megfelelőt az alábbi lent megjelölt helyen és 
napon írják alá. A jelen Közszolgáltatási Szerződés 4. számú módosítást 
aláíró Felek aláírásukkal nyilatkoztak arról, hogy a jelen Közszolgáltatási 
Szerződés 4. számú módosításban foglaltak az akaratuknak mindenben 
megfelelnek. 
 

19. Jelen Közszolgáltatási Szerződés 4. számú módosítás az aláírása napján lép 
hatályba és az Alapszerződés és annak hatályos módosításai jelen 
módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 
20. Jelen szerződés (6) azaz hat számozott oldalból áll, és (4), azaz négy, 

egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből mindkét felet 
2-2 példány illet meg.  
 

21. Az Alapszerződésben, valamint annak módosításaiban – ideértve jelen 4. 
számú módosítást -  nem szabályozott kérdésekben különösen a vasúti és 
közúti személyszállítási közszolgáltatásokról, valamint az 1191/69/EGK és az 
1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 1370/2007/EK rendelete, a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény,  a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az autóbuszos 
személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem 
szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az 
autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti 
személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. 
(VII.30.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  
 



22. Jelen Közszolgáltatási Szerződés 4. számú módosítást  Komló Város 
Önkormányzata a …../2019. (….) számú határozatával hagyta jóvá.  

 
  
Kelt: Komló, 2019. december   
 
 
 
Mellékletek:  

1. sz. melléklet: Kivonat a Képviselő-testület 2019. június 20-i ülésének 
jegyzőkönyvéből (91/2019. (VI.20.) sz. határozat) 

2. sz. melléklet: Pályázati felhívás 
3. sz. melléklet: Bírálati jegyzőkönyv 
4. sz. melléklet: Kivonat a képviselő-testület 2019. október 3-i ülésének 

jegyzőkönyvéből (141/2019. (X.3.) sz. határozat) 
5. sz. melléklet: Kapcsolattartók 

 
 

 
 
 
 ______________________________ ______________________________ 
 Komló Város Önkormányzata VOLÁNBUSZ Zrt.  
 Megrendelő Szolgáltató 
 
 
 
 

 


