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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

465/2021. (VI. 11.) kgy. határozata 

a helyi közforgalmú közösségi szolgáltató kiválasztásával kapcsolatos 

intézkedés megtételéről 
 

 

 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-

2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba 

lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította 

a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat;  

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 

feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.” 

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 250/2020. (VII.15.) 

számú határozatával hagyta jóvá Székesfehérvár helyi közösségi közlekedési 

szolgáltató kiválasztásával kapcsolatos intézkedés keretében az Európai Parlament és a 

Tanács 1370/2007/EK rendelete 7. cikk (2) bekezdés alapján az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában megjelent közszolgáltatási szerződésre vonatkozó előzetes tájékoztató főbb 

tartalmi elemeit. A 2020. július 20-án 2020/S 139-343481 számon megjelent előzetes 

tájékoztatóban a közszolgáltatási szerződés tervezett kezdő dátumaként 2022. január 1. 

került feltüntetésre. A közszolgáltatás időtartama pedig az alapajánlat tekintetében 

4 évben, a további ajánlatok tekintetében pedig 6 és 8 évre vonatkozóan került 

meghatározásra.  
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e) az előzetes tájékoztató megjelenését követően számtalan olyan fejlesztési lehetőség 

merült fel a közösségi közlekedés tekintetében, amely szükségessé tette az ellátásért 

felelős részéről az előzetes tájékoztatóban közétett időtartam felülvizsgálatát; 

f) az e) pontban foglaltak alapján javasolt, hogy a 2022. január 1. napjától induló 

közszolgáltatási szerződés időtartama 3,5 évben, azaz 42 hónapban kerüljön 

meghatározásra, melyhez szükséges az előzetes tájékoztató módosítása; 

g) a közszolgáltató kiválasztására irányuló pályázati eljárás várhatóan augusztus hónapban 

kerül kiírásra. 

 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban leírtakra – az alábbi döntést hozom: 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 250/2020. (VII.15.) számú 

határozatának d) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„d) a közszolgáltatási szerződés kezdő dátuma: 2022. január 1., a közszolgáltatás időtartama: 

3,5 évben, azaz 42 hónapban kerül meghatározásra.” 

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. 

 

 

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

   

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 


