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Tisztelt Bizottság! 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2018. május 31-ei ülésén 

hozott  91/2018. (V.31.) határozatában döntött arról, hogy a menetrendszerinti helyi 

személyszállítási közszolgáltatás ellátására 2019. január 01-től 2028. december 31-ig terjedő 

időszakra pályázatot ír ki. 

 

A határozat 3. pontjában úgy döntött, hogy a közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert, hogy a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság véleményének 

kikérésével gondoskodjon a pályázati kiírás - a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. 

évi XLI. törvény (továbbiakban: Szem. tv.) 23. § (5) bekezdése alapján történő – 

összeállításáról és közzétételéről. 

 

A pályázati kiírás elkészült, melynek teljes anyaga elektronikusan – terjedelmére tekintettel - 

a bizottság tagjai részére jelen előterjesztés mellékleteként megküldésre került. 

 

A Szem. tv. 23. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázati felhívás 

megjelenésének előkészítése megtörtént, annak megjelenése két országos napilapban, 

valamint a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, Kecskemét 

város honlapján és a helyben szokásos módon a 2018. július 9-vel kezdődő héten megtörténik. 

Ezzel eleget teszünk a hivatkozott bekezdésben szereplő azon előírásnak, hogy a pályázati 

felhívást, a pályázat benyújtási határidejét legalább 60 nappal megelőzően közzé kell tenni. 

 

Kecskemét, 2018. június 25. 

 

 

 dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 

 

 



 
 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

……/2018.(VII.5.) VVB. sz. határozat 

Pályázati kiírás Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi autóbusszal 

végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő 

ellátására 

 

A bizottság megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester 13685-9/2018. számú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült pályázati kiírás tervezetével egyetért.  


