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Jegyző

Makó Város Önkormányzata az 53/2014. (II.05.) MÖKT h. számú képviselő-testületi határozat 
alapján a Tisza Volán Zrt.-vel (6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48.) 2013. március 13. napján 
határozott 12 hónap időtartamra, 1.270.000,-Ft bruttó éves díj ellenében személyszállítás céljára 
az AUTOSAN gyártmányú, az Önkormányzat tulajdonában lévő autóbusz (korábbi 
iskolabusz) üzemeltetésére megkötött szerződést az eredeti feltételekkel 2014. március 13. 
napjától 12 hónapos időtartamra meghosszabbította. 
  
A bérleti szerződés hatályát veszti a határozott tartam lejártakor 2015. március 13. napján, ezért 
szükséges az esetleges további bérbeadás esetére testületi döntés a bérleti szerződés 
meghosszabbításáról újabb 12 hónapos időtartamra. A Tisza Volán Zrt. 2014. december 31.-én 
beolvadt a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-be (DAKK Zrt.), 2015. január 01-jétől a DAKK 
Zrt. lett a Volán társaságok általános jogutódja. A DAKK Zrt. írásban jelezte, hogy változatlan 
feltételek mellett további egy éves időtartamra folytatni kívánja a szerződést. 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A fentiek alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását! 
  

HATÁROZATI JAVASLAT  
  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, hivatkozva  a Makó Város 
Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontjára - úgy dönt, hogy a Tisza 
Volán Zrt.-vel (6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48.) 2014. március 13. napján  megkötött bérleti 
szerződést az eredeti feltételekkel 2015. március 13. napjától 12 hónapos időtartamra 
meghosszabbítja, a Tisza Volán Zrt. jogutód társaságával, a DAKK Zrt.-vel (5600 
Békéscsaba, Szarvasi út 103.) 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés, valamint a szükséges 
nyilatkozatok és okiratok aláírására. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport 
- DAKK Zrt. (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.) 
- Irattár  

Makó,  2015. március 10. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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