
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 01. 19.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  738/2016.  (XI.17.)  határozata
módosítására, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás
megújításának előkészítésére vonatkozó megbízás módosításával kapcsolatosan

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Szabó Imre igazgató, Városfejlesztési Igazgatóság
Ekés András ügyvezető, Mobilissimus Kft. (1053 Bp., Veres Pálné u. 9. 1. 
2.)

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 01.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 01.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 01.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  a  738/2016.  (XI.17.)
határozatával döntött arról, hogy az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos pályázati kiírás elkészítésével a Mobilissimus Kft.-t bízza
meg. A megbízási szerződést megelőzően az előkészítő osztály egyeztető tárgyalást folytatott a
gazdasági  társasággal  a  feladattal  kapcsolatosan,  és  a  Mobilissimus  Kft.  megküldte  a
szerződéstervezetet  két  változatban  figyelembe  véve  azt,  hogy  jogi  közreműködést  igényel-e
számukra a megbízás, vagy nem igényel, mert ettől függően a megbízási díj változhat.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve: Engyel László
E-mail címe: engyel@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-302
Iktatószám: 1459/2017.

Előkészítő aláírása: Engyel László
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2017. 01.
Ellenőrzés dátuma: 2017. 01.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata

módosítására, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó megbízás módosításával

kapcsolatosan

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése a 738/2016. (XI.17.) határozatával döntött arról,  hogy az
autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásával
kapcsolatos  pályázati  kiírás  elkészítésével  a  Mobilissimus  Kft.-t  bízza  meg.  (az
előterjesztés 1. számú melléklete)

A megbízási szerződést megelőzően az előkészítő osztály egyeztető tárgyalást folytatott a
Mobilissimus Kft.-vel, aminek eredményeképpen a feladat megbízási díja változhat attól
függően, hogy jogi  közreműködést igényel-e számukra a megbízás, vagy nem igényel,
mert ettől függően a megbízási díj változhat.

Fentieknek megfelelően a Mobilissimus Kft. megküldte árajánlatát két változatban:
A változat („A” határozati javaslat melléklete): A pályázati dokumentáció elkészítését,
összeállítását a témában jártas jogi szakértő bevonásával vállalják. A szerződéstervezet a
pályázati dokumentáció elkészítésével együtt járó tanulmány elkészítését tartalmazza, de
nem tartalmaz jogi közreműködést a tender lebonyolításában, a pályázati  eljárás során
folyamatos jogi támogatásnyújtást.
A közszolgáltatási szerződés megújításához szükséges feladatok elvégzésének költsége:
nettó 4.200.000,- Ft.
A pályázati dokumentáció elkészítésének költsége: nettó 2.000.000,- Ft.
A közszolgáltatási szerződés megújításához szükséges feladatok elvégzésének javasolt
időtartama 120 nap.
Mindösszesen nettó 6.200.000,- Ft, azaz bruttó 7.874.000,- Ft.

B  változat („B”  határozati  javaslat  melléklete):  A  szerződéstervezet  a  pályázati
dokumentáció elkészítése nélküli tanulmány összeállítását tartalmazza, de nem tartalmaz
pályázati  vagy  közbeszerzési  dokumentáció  elkészítését,  összeállítását,  az  ezzel
kapcsolatos jogi és adminisztratív feladatokat.
A közszolgáltatási szerződés megújításához szükséges feladatok elvégzésének költsége:
nettó 4.200.000,- Ft.
A közszolgáltatási szerződés megújításához szükséges feladatok elvégzésének javasolt
időtartama 120 nap.
Mindösszesen nettó 4.200.000,- Ft, azaz bruttó 5.334.000,- Ft.

Az előterjesztést megtárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az ügyrendi, jogi
és  igazgatási  bizottság,  valamint  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai
bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.

Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



A változat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (I.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata
módosítására, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási

közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó megbízás módosításával
kapcsolatosan

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése a 738/2016. (XI.17.) határozatát pontját az
alábbiakra módosítja:

„1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  SUMP  helyi  menetrend  szerinti
autóbusszal  végzett  személyszállítási  közszolgáltatásra  vonatkozó  eredményei
figyelembevételével  pályázati  felhívás  elkészítésével  megbízza  a  határozat  mellékletét
képező vállalkozási  szerződés elfogadásával a Mobilissimus Kft.-t  bruttó 7.874.000,-  Ft
megbízási díj mellett az alábbiak szerint:
- a pályázati dokumentáció elkészítését, összeállítását jogi szakértő bevonásával végzi a
Mobilissimus.
- a vállalkozási szerződés nem tartalmaz jogi közreműködést a tender lebonyolításában, a
pályázati eljárás során folyamatos jogi támogatásnyújtást.
- a közszolgáltatási szerződés megújításához szükséges feladatok elvégzésének költsége:
nettó 4.200.000,- Ft.
- a pályázati dokumentáció elkészítésének költsége: nettó 2.000.000,- Ft.
- a közszolgáltatási szerződés megújításához szükséges feladatok elvégzésének javasolt
időtartama 120 nap,
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére, valamint a határozat mellékleteként
csatolt vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
     a polgármester 
   - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért

      a vagyonkezelési osztály vezetője
     

Határidő:   - a pályázati kiírás megjelentetésére: az elkészítését követő 30 napon belül
    

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt megbízási díjra, bruttó
7.874.000,- Ft forrást biztosít a 2017. évi önkormányzati költségvetés terhére a megbízási
szerződés pénzügyi teljesítéséhez.

3.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy az 1. pontban
rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor vegye
figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
              - a költségvetés tervezéséért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke



                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja”

B változat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (I.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata
módosítására, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási

közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó megbízás módosításával
kapcsolatosan

Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  738/2016.  (XI.17.)  határozatának  1.
pontját az alábbiakra módosítja:

„1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  SUMP  helyi  menetrend  szerinti
autóbusszal  végzett  személyszállítási  közszolgáltatásra  vonatkozó  eredményei
figyelembevételével  a  közszolgáltatás  megújításának  előkészítésével  megbízza  a
határozat mellékletét  képező vállalkozási  szerződés elfogadásával  a Mobilissimus Kft.-t
bruttó 5.334.000,- Ft megbízási díj mellett az különös figyelemmel az alábbiakra:
-  a  vállalkozási  szerződés  nem tartalmaz pályázati  vagy  közbeszerzési  dokumentáció
elkészítését, összeállítását, az ezzel kapcsolatos jogi és adminisztratív feladatokat.
- a közszolgáltatási szerződés megújításához szükséges feladatok elvégzésének költsége:
nettó 4.200.000,- Ft,
- a közszolgáltatási szerződés megújításához szükséges feladatok elvégzésének javasolt
időtartama 120 nap, azzal kiegészítve, hogy
- a megbízás kiterjed az önkormányzat által megbízott közbeszerzési tanácsadóval történő
kapcsolattartásra  és  információszolgáltatásra  a  közbeszerzési  dokumentáció
elkészítéséhez,
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére, valamint a határozat mellékleteként
csatolt vállalkozási szerződés aláírására.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése a helyi  menetrend szerinti  autóbusszal
végzett személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatosan közbeszerzési eljárást rendel
el  és  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  szükséges  intézkedést  tegye  meg  a  közbeszerzési
dokumentáció elkészítésére és annak közgyűlés elé terjesztésére az 1. pontban jelzett, a
Mobilissimus  Kft.  által  elkészített  tanulmányban  javasolt  műszaki,  szakmai  tartalom
felhasználásával.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
     a polgármester 
     a jegyző
   - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért

      a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő:   - a pályázati kiírás megjelentetésére: az elkészítését követő 30 napon belül
    

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt megbízási díjra, bruttó
5.334.000,- Ft forrást biztosít a 2017. évi önkormányzati költségvetés terhére a megbízási
szerződés pénzügyi teljesítéséhez.



4.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy az 1. pontban
rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor vegye
figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
              - a költségvetés tervezéséért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja”

Dunaújváros, 2017. január 19.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, turisztikai és

környezetvédelmi
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke


