
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 11. 17.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  449/2016.  (VI.16.)  határozata
végrehajtási  idejének  módosítására,  valamint  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti
személyszállítási  közszolgáltatás  ellátásával  kapcsolatos  pályázat  kiírás  elkészíttetésére
vonatkozó megbízás jóváhagyására

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

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. 11.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2016. 11.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  a  739/2015.  (XII.17.)
határozatával döntött arról, hogy az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás,  önkormányzati  gazdasági  társaság  általi  ellátását  nem tartja  indokoltnak  és  a
2012.  évi  XLI.  tv-ben  foglaltaknak  megfelelően  pályázati  kiírás  útján  kívánja  elláttatni  a
tevékenységet.  Tekintettel  arra,  hogy  jelenleg  Dunaújváros  fenntartható  városi  mobilitási  terve
(SUMP,  mely  terv  elkészítési  határideje:  2017.  március  31.),  célszerű  annak  eredményének
ismeretében elkészíteni a szolgáltatás elláttatására vonatkozó pályázatot. 

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: 3994/2016.

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

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2016. 11.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásával

kapcsolatos pályázat kiírás elkészíttetésére vonatkozó megbízás jóváhagyására 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  KNYKK  Zrt.  között  érvényben  lévő
közszolgáltatási szerződés 2016. december 31-én lejár. (az előterjesztés 1. számú melléklete:
közszolgáltatási szerződés) 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 645/2016. (X.20.) határozatával  akként kívánta
módosítani  a  közszolgáltatási  szerződés  hatályosságát,  miszerint  2016.  december  31–ről,  az
autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  személyszállítási  közszolgáltatás  ellátásával  kapcsolatos
pályázati  kiírás  alapján,  a  nyertes  pályázóval  kötendő  új  közszolgáltatási  szerződés  hatályba
lépéséig tartson. (az előterjesztés 2. számú melléklete)

A  hosszú  (8-10  éves  időtartamra  kiírandó)  közszolgáltatási  szerződés  ellátására  vonatkozó
pályázat a szolgáltatás mennyiségi és minőségi paraméterei jelenleg az alábbi okokból nyitottak:

 Jelenleg készítés alatt áll Dunaújváros fenntartható városi mobilitási terve (SUMP), mely
meghatározza majd a város közép- és hosszú távú közlekedésfejlesztési céljait. A terv a
helyi  közösségi  közlekedésre  vonatkozóan  megfogalmazza  majd  azokat  a  fejlesztési
irányokat, melyek megvalósítását nagyban segítené, ha az új közszolgáltatási szerződés
tartalma  és  minőségi  paraméterei  (pl.  járművekkel  szembeni  elvárások,  tarifarendszer,
utastájékoztatás  stb.)  ezek  alapján  határozhatók  meg.  Ellenkező  esetben  a  mozgástér
hosszú  évekre  jelentősen  leszűkül.  A  SUMP  ütemezése  alapján  a  javaslattevő
munkarészek 2017. március 31-ig készülnek el.

  A  tervezési  feladat  egyik  eleme  az  új  autóbusz-hálózat  kidolgozása,  melynek
megalapozására  közlekedési  felmérések  készültek  2016.  őszén.  Az  új  buszhálózat
tervének  határideje  szintén  2017.  március  31.  Ennek  alapján  lehet  pontos  járműszám,
járműkategória és teljesítmény adatokat  számolni,  amely adatok a leendő kiírás alapját
képezik.  A  közszolgáltatási  szerződés  mennyiségi  paraméterei  (szükséges  járműszám
járműkategóriánként;  járműkilométer-teljesítmény)  a  hálózati  terv  alapján  határozhatók
meg.

 Szintén  a  SUMP  tervezéshez  kapcsolódóan  készül  –  a  nemzeti  autóbuszgyártási
cselekvési programhoz illeszkedve, a Modern Városok Program dunaújvárosi fejlesztéseit
megalapozandó –  az  autóbusz-állomány megújítását  célzó  döntéselőkészítő  tanulmány,
melyre ezt követően a beszerzést részletesen megalapozó megvalósíthatósági tanulmány
épülhet.  Amennyiben  Dunaújváros  uniós  vagy  nemzeti  pályázati  forrásból
járműbeszerzésre kap lehetőséget, ennek feltételeit is meg kell teremteni a közszolgáltatási
szerződésben,  mivel  ez  jelentősen  befolyásolja  a  szolgáltató  feladatait  és  felmerülő
költségeit.

 A pályázati,  illetve közbeszerzési eljárás időigényén felül (ami önmagában több hónapot
vesz  igénybe)  a  leendő  szolgáltató  számára  a  szerződéskötés  és  a  szolgáltatás
megkezdése között szükség van egy felkészülési időszakra, amely alatt gondoskodhat az
előírt paramétereknek megfelelő mennyiségű és minőségű járműről, a meglévő járművein
szükséges  esetleges  fejlesztésekről,  valamint  (új  szolgáltató  esetén)  egyéb  szükséges
erőforrásokról  (munkavállalók,  telephely  stb.).  A felkészülési  időszak  hiánya  jelentősen
korlátozza a versenyt, adott esetben eredménytelenné teheti az eljárást.

Annak érdekében, hogy kellően előkészítetten, a fentieket is figyelembe véve, valamint  már az új
hálózatra  alapozva  készüljön  a  hosszabb  távra  szóló  kiírás  az  előkészítő  osztály  javasolja  a
pályázati kiírás elkészítésével megbízni a Mobilissimus Kft.-t – akik a jelenleg is futó mobilitási
tervet készítik.

Az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolt ajánlat tartalmazza, hogy a Mobilissimus Kft.
120 nap alatt elkészíti a pályázatot, melynek díja 4.200.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 5.334.000,- Ft.



Dunaújváros  MJV Közgyűlése a 449/2016.  (VI.16)  határozatával  (739/2015.  (XII.17.)  határozat
módosítása) döntött arról, hogy az a helyi menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratokkal történő
személyszállításra vonatkozó pályázati kiírást a 2016. november 17-i rendes közgyűlésen kívánja
tárgyalni. (az előterjesztés 4. számú melléklete: közgyűlési határozatok)

Tekintettel fentiekre, a Tisztelt Közgyűlésnek először a 449/2016. (VI.16.) határozatot szükséges
módosítania.

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 a közgyűlésen ismertetik.

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

I. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2016. (XI.17.) határozata

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 449/2016. (VI.16.) határozata végrehajtási
idejének módosítására:

Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  449/2016.  (VI.16.)  határozata  az  alábbiakra
módosul:
„Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  739/2016.  (XII.17.)  határozata  2.  pontjában  a
pályázati kiírás közgyűlés elé terjesztésére vonatkozó határidőt 2017. június 30-ra módosítja, egyben
utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős  : - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

         - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                  érkezésétől számított 8 nap”

Felelős  : - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

         - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                  érkezésétől számított 8 nap

II. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2016. (XI.17.) határozata

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásával
kapcsolatos pályázat kiírás elkészíttetésére vonatkozó megbízás jóváhagyására 

.
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi  menetrend szerinti  autóbusszal végzett
személyszállítási  közszolgáltatásra  vonatkozó  SUMP eredményei  figyelembevételével  pályázati
felhívás, közbeszerzési ajánlat elkészítésével megbízza a Mobilissimus Kft.-t bruttó 5.334.000,- Ft
megbízási díj mellett egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére, valamint a megbízott
által előkészített megbízási szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság kikérését
követően, valamint arra, hogy a pályázati kiírást terjessze a közgyűlés elé. 

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 összegre figyelemmel a 2016.
évi  önkormányzati  költségvetés  ….............  előirányzata  terhére  forrást  biztosít  a  megbízási
szerződés szerződés teljesítéséhez.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.. pontban rögzített
kötelezettségvállalást  a  2016.  évi  önkormányzati  költségvetés  soron  következő  módosításakor
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 módosításáért és tervezéséért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában és 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 2016. évi költségvetés módosításának időpontja

Dunaújváros, 2016. november 17.

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






