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8. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. december 20-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Helyi autóbuszközlekedés menetrendjének 2020 januárjától történő
módosítása

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítő:

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda - Városüzemeltetési Csoport
Bakos Gáborné csoportvezető
Kasza Veronika városüzemeltetési ügyintéző

Megtárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Meghívottak:

Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Gáspár András ügyvezető
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: Kft.) kérelmet nyújtott be a
menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés menetrendjének módosítására vonatkozóan.
A Kft. jelen módosítással olyan igényeket tud kielégíteni, megvalósítani, amelyek nem
befolyásolják az érintett közintézmények, oktatási intézmények és szolgáltató partnerek
kiszolgálását.
A javasolt módosítással a járatok száma nem változik, csak az igényeknek megfelelően az egyik
járat már nem megy ki Diszelbe, viszont egy másik járat igen, ezáltal az üzemanyag
felhasználásban sem eredményez változást.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 25. (2) bekezdése alapján a
helyi személyszállítási szolgáltatás esetén a személyszállítási közszolgáltatási szerződés része
a helyi közszolgáltatási menetrend. A menetrend módosításához a közszolgáltatási szerződés
módosításának Képviselő-testület általi jóváhagyása szükséges. A 2018. február 28. napjától
hatályos közszolgáltatási szerződés elfogadásra javasolt módosítását az előterjesztés 1.
melléklete tartalmazza. A közszolgáltatási szerződés-tervezet 1. számú melléklete a Kft. által
benyújtott új menetrend, mely így 2020. január 1-jével (szerda) lépne hatályba.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja
a helyi közúti közforgalmi autóbusszal végzendő
személyszállítási feladatok tárgyában a Tapolcai

Városgazdálkodási Kft., mint Közszolgáltató
előterjesztett menetrend módosítást.

által

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 1.
mellékletét képező közszolgáltatási szerződés módosítását
aláírja, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, jegyző

Dobó Zoltán
polgármester
Tapolca, 2019. december 11.

1. melléklet
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
4. számú módosítása
amely létrejött egyrészről:

Tapolca Város Önkormányzata
képviseli: Dobó Zoltán polgármester
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Adószám: 15734161-2-19
Számlaszám: 11748052-15429348
mint Megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
képviseli: Gáspár András ügyvezető
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.
Adószám: 1152510-2-19
mint Közszolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
Felek rögzítik, hogy a közöttük 2018. február 28. napján, a „Tapolca város helyi közúti
közforgalmú, autóbusszal végzendő személyszállítási szolgáltatás feladatainak ellátásával”
tárgyban létrejött Közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: alapszerződés) és annak
módosításait közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
1. Az alapszerződés 2. számú mellékletében szereplő menetrend a jelen szerződés 1. sz.
mellékletére módosul 2020. január 1-jei érvénybe lépési hatállyal.
A menetrend a közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
2. Az alapszerződés egyéb pontjai változatlan formában érvényben maradnak. Jelen
szerződés-módosítás az alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi.
3. A Szerződő Felek a fenti szerződést átolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírták.
Tapolca, 2019. december ...
…………………..
Dobó Zoltán polgármester

…………………………
Gáspár András
ügyvezető

Ellenjegyzem, 2019. december ….
……………………………………….
Schönherrné Pokó Ildikó
pénzügyi irodavezető
A kötelezettségvállalással egyetértek:

……………………………………..
dr. Németh Mária Anita
jegyző

