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Tárgy: Kistarcsa Város közigazgatási területén helyi menetrendszerinti autóbuszos 
személyszállítási tevékenység ellátására információk közzététele 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 18. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a helyi közösségi közlekedés biztosítása. 

Kistarcsa Város közigazgatási területén jelenleg az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítást a 2020. május 1. napjától – 2021. október 31. napjáig tartó időszak 
tekintetében a megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján a Szekér-Transz 99’ 
személyszállító Bt. végzi.  

A szolgáltató kiválasztásának a rendjét a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI. törvény (a továbbiakban: Szem. törvény) 23. §-a tartalmazza, miszerint belföldi 
személyszállítási közszolgáltatás végzésére a közlekedési szolgáltató kizárólag közszolgáltatási 
szerződés keretében bízható meg. A közszolgáltatási szerződést, amennyiben az a 
közbeszerzésekről szóló törvény alapján szolgáltatási koncessziónak minősül, a törvény 
pályázatra vonatkozó szabályai szerint kell megkötni, a pályázat nyilvánosan, a verseny 
tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon kell lebonyolítani. 

A Szem. törvény 23. § (4) bekezdése szerint a 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően az ellátásért felelősnek (jelen esetben az önkormányzatnak) legalább 
egy évvel az ajánlati felhívás közzététele előtt az Európai Unió Hivatalos Lapjában legalább a 
következő információkat közzé kell tennie: 

a) az illetékes hatóság neve és címe;  
b) a tervezett odaítélési mód; 
c) az odaítélés tárgyát képező lehetséges szolgáltatások és területek, 
d) a közszolgáltatási szerződés tervezett kezdő dátuma és időtartama  
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Határozati javaslat  

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI. törvény 23 § (4) bekezdése, valamint a 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (2) alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában a 
jogszabályban előírt információkat közzé teszi. 

Határidő: azonnal, 2020. július 15. napjáig 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

 

Kistarcsa, 2020. június 4. 

        Juhász István 
    polgármester 


