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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a január 2-i ülésén tárgyalta az autóbusszal végzett menetrend
szerinti közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos kérdéseket és döntött a közszolgáltató
megbízásáról. Tekintettel arra, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetője – a
jegyző hiányában történő ülésezés miatt – kezdeményezte a határozat „megerősítését”,
kérem, hogy az ülésen elfogadott módosító javaslatoknak megfelelően módosított határozatot ismételten fogadjuk el. A javaslat tartalmazza a Tóth Zoltán képviselő úr által
megtett indítványokat is. A Városfejlesztési Iroda munkatársai megvizsgálták a szükséges táblakihelyezések és megálló-létesítések lehetséges költségeit, ennek fedezetére
500e Ft-ot, a szükséges hirdetésekre 80e Ft-ot javaslok biztosítani. A közterületfelügyelők ellenőrzésbe történő bevonására a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvény lehetőséget biztosít, a részletek kidolgozása azonban több időt vesz
igénybe.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2013. (I. 2.) Kt. határozatában foglaltakat megerősíti, és az alábbiakkal kiegészíti:
„….
7. A képviselő-testület a menetrend-módosítás miatti táblakihelyezések és megállólétesítések fedezetére 500e Ft-ot biztosít.
8. A képviselő-testület a módosított menetrend ingyenesen hozzáférhető, helyben megjelenő lapban történő közzétételét rendeli el, ennek költségeire 80e Ft-ot biztosít.
9. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét,
hogy az autóbuszok igénybevételének szabályosságát a közterület-felügyelet bevonásával az önkormányzat ellenőrizhesse.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a fentiekkel összhangban a közszolgáltatási szerződés tartalmát jóváhagyja és aláírja.
Határidő: 2013. január 4. – a közszolgáltatási szerződés aláírására
2013. január 31. – a 9. pont szerinti vizsgálat lefolytatására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda”
Dombóvár, 2013. január 3.
Szabó Loránd
polgármester

