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Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. szeptember 24-i ülésére 

 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 
Tárgy:  Helyi járatú autóbusz közszolgáltató pályáztatása 

 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő:  Dr. Herczeg Attila ügyvéd 

Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző 

   

   

Az előterjesztést megtárgyalta: 

Gazdasági Bizottság 

  Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

              Bérczes Beáta           Sándor Tamás             dr. Ignácz Anita Éva 

                 jogi előadó                             aljegyző                                         jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

 

Várpalota Város Önkormányzata 2018. őszén pályázatot írt ki a helyi járatú autóbusz 

közszolgáltatójának kiválasztása céljából, mely pályázat eredményeképpen az Északnyugat-

magyarországi Közlekedési Központ Zrt., majd utódja a Volánbusz Zrt. látta el a közfeladatot. A 

szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés hatálya 2020. december 31-én lejár. 

 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23.§-ának rendelkezései 

szerint az új közszolgáltatási szerződés megkötésére a törvényben szabályozott pályázati eljárást 

kell lefolytatni, és e pályázattal kell kiválasztani a közszolgáltatót. A pályázatot nyilvánosan, a 

verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon kell lebonyolítani. 

A törvény többek között azt is előírja, hogy a pályázati felhívást az ellátásért felelősnek, tehát 

önkormányzatunknak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, az 

ellátásért felelős hivatalos honlapján, továbbá a helyben szokásos módon is közzé kell tennie a 

pályázat benyújtási határidejét megelőzően legalább 60 nappal.  
A pályázati felhívás tervezete az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 

A pályázati felhívás tájékoztatást ad a pályázaton való részvétel és a pályázati kiírás 

beszerzésének feltételeiről, az ajánlattétel határidejéről, az elbírálás módjáról, szempontjairól, az 

eredményhirdetés és szerződéskötés időpontjairól, a szolgáltatás megkezdésének határnapjáról, 

valamint a szerződés időtartamáról. 

  

A pályázati kiírás ennél sokkal részletesebben határozza meg a pályázati feltételeket a leendő 

pályázók számára. A kiíráshoz a pályázók csak ellenérték megfizetése mellett juthatnak hozzá. A 

pályázati kiírás az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. 

A pályázati kiírás alapján a leendő közszolgáltatónak a szolgáltatást a jelenlegi hálózat és 

menetrend megtartásával kell megkezdenie és végeznie, de a nyertes közszolgáltatóval megkötött 

közszolgáltatási szerződés a szolgáltatás időtartama alatt természetesen lehetőséget nyújt a 

menetrend módosítására. A pályázati kiírás tartalmazza a megkötendő közszolgáltatási szerződés 

részletes feltételeit is.  

A nyertes pályázóval megkötendő szolgáltatási szerződés tervezetét a 3. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

Tekintettel a már említett 60 napos időtartamra a pályázat megjelentetését követően, a pályázati 

felhívást mielőbb meg kell jelentetni a törvényben előírtak szerint. 

A pályázatok beérkezése és értékelése után december hónapban kerülhet sor a nyertes pályázó 

kiválasztására és az új közszolgáltatási szerződés megkötésére. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni 

szíveskedjen! 

 

Várpalota, 2020. szeptember 9. 

 

     

    Campanari-Talabér Márta 

                                                                                                 polgármester 

 



 

__________________________________________________________________________ 

 
Várpalota Város Önkormányzati     Határozati javaslat 

Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

Telefon: (88) 592-660 Fax: (88) 592-676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 
 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. szeptember 24-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

 

…/2020. (IX.24.) képviselő-testületi  

határozat: 

 

 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról 

szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § (1) és (2) bekezdése alapján a helyi, autóbusszal 

végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatás ellátásra vonatkozóan 

nyilvános pályázatot ír ki a mellékelt pályázati felhívásban a kiírásban és a 

közszolgáltatási szerződés tervezetben foglaltak szerint. 

2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati 

felhívást a törvény előírásainak megfelelően jelentesse meg. 

 

 

Határidő:      a pályázati felhívás megjelentetésére 2020. október 15. 

Felelős:           r. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző 

 

 

Várpalota, 2020. szeptember 24. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta      dr. Ignácz Anita Éva 

polgármester                                                                                      jegyző 
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