
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 15.

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

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Szabó Imre igazgató, Városfejlesztési Igazgatóság

Gertheis Antal ügyvezető, Mobilissimus Kft. (1093 Bp., Lónyay u. 34. 3. em.
21.)

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 06.
pénzügyi bizottság 2017. 06.
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 szerződés teljesítése alatt az előkészítő osztály egyeztető tárgyalást folytatott a
gazdasági társasággal a feladattal kapcsolatosan. A Modern Városok Program keretien belül 2018.
I. vagy II. félévében buszbeszerzés valósulhat meg Dunaújvárosban. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 1459/2017.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
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

figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés

módosítására

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)

Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Mobilissimus Kft. között vállalkozási szerződés jött
létre a fenti cél megvalósítása érdekében. (az előterjesztés 2. számú melléklete)

A szerződés teljesítési határideje a szerződés aláírásának napjától számított 120 nap.

A  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály  tájékoztatása  szerint  a  Modern
Városok Program keretein belül beszerzésre kerülő autóbuszok legyártása és leszállítása
és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések 2018. I. vagy II. félévében teljesülhet, ennek
okán felmerül annak a lehetősége, hogy az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti
személyszállítási  közszolgáltatás  ellátásával  kapcsolatos  pályázati  kiírást  szükséges
elhalasztani.
Jelen előterjesztés tárgyalásakor szükséges arról dönteni, hogy készüljön el a határozati
javaslat 1. számú mellékleteként csatolt vállalkozási szerződés módosításában szereplő
határidőre (szerződésmódosítás szerint: 2017. december 15.) a pályázati dokumentáció.

Az  előkészítő  osztály  a  határozati  javaslat  2.  számú  mellékleteként  csatolta
Mobilissimus Kft.  által  elkészített  munkaközi  anyagot,  mely tartalmazza azt  is,  hogy a
járműállomány életkora milyen mértékben befolyásolhatja a költségeket, vagyis, hogy az
Önkormányzat  által  fizetendő  veszteségtérítést.  A  munkaközi  anyag  5.2.1.  pontjában
szereplő alternatívák vizsgálatakor a Mobilissimus Kft. költségbecslést is közölt aszerint,
hogy  a  járműállomány  életkora  függvénye  az  Önkormányzatot  esetlegesen  terhelő
költségnövekmény.

Az előterjesztett  határozati  javaslat  tartalma szerint  Dunaújváros  MJV Közgyűlése úgy
dönt,  hogy  a  Modern  Városok  Program  keretein  belül  megpályázott  autóbuszokra
vonatkozó  leszállítási  határidő  ismeretének,  illetve  az  autóbuszok  paramétereinek
birtokában  kívánja  majd  kiírni  a  pályázatot,  ezáltal  módosítja  a  Mobilissimus  Kft.-vel
megkötött  vállalkozási  szerződést  a  fentieket  figyelembe  véve,  egyben  plusz  forrást
biztosít  a  vállalkozási  díj  tekintetében,  mely  mindösszesen  bruttó  10.731.500,-  Ft-ra
módosul  a bruttó 7.874.000,-  Ft-ról,  azaz bruttó  2.857.500,-  Ft plusz forrás biztosítása
szükséges.
A határozati  javaslat  elfogadásával  részteljesítést  is  elismer  az  Önkormányzat,  mely
alapján a vállalkozási díj, szerződésben meghatározott arányban kifizethetővé válik.

A Mobilissimus Kft. megküldte a bizottsági tárgyalásokat követően, de még a közgyűlési
postázást  megelőzően  megküldte  a  részteljesítéshez  szükséges  dokumentumot,  mely
megtalálható  a  hálózaton  teljes  terjedelmében.  (a  határozat  2.  számú  mellékletéhez



kapcsolódóan)

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

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata figyelembevételével, az autóbusszal végzett
menetrend  szerinti  személyszállítási  közszolgáltatás  megújításának  előkészítésére
vonatkozó  vállalkozási  szerződés  módosítására”  című  előterjesztést  és  a  határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Turisztikai  Bizottsága  véleményezte  a javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata figyelembevételével, az autóbusszal végzett
menetrend  szerinti  személyszállítási  közszolgáltatás  megújításának  előkészítésére
vonatkozó  vállalkozási  szerződés  módosítására  (1459/2017.) és  a  határozati  javaslat
támogatásával elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága
véleményezte  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  738/2016.  (XI.17.)
határozata figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás  megújításának  előkészítésére  vonatkozó  vállalkozási  szerződés
módosítására című előterjesztést és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Pénzügyi  Bizottsága  véleményezte  a
„Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.)  határozata
figyelembevételével,  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  személyszállítási
közszolgáltatás  megújításának  előkészítésére  vonatkozó  vállalkozási  szerződés
módosítására”  vonatkozó előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2017. (VI.15.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata

figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés

módosítására

1. Dunaújvárosi  Megyei  Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Modern Városok
Program keretein belül megvalósuló autóbusz beszerzés időpontjának és az autóbuszok
paramétereinek ismeretében kíván pályázati eljárást lefolytatni.

2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az



autóbusszal végzett  menetrend szerinti  személyszállítási  közszolgáltatás megújításának
előkészítésére  vonatkozó,  a  Mobilissimus  Kft.-vel  2017.  február  07-én  megkötött
vállalkozási  szerződést  módosítani  kívánja a határozat  1.  számú mellékleteként  csatolt
szerződés módosítás szerint.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  Mobilissimus Kft.  által  elkészített,  a
határozat  2.  számú  mellékleteként  csatolt  munkaközi  dokumentumot  részteljesítésként
elfogadja,  és  megállapítja,  hogy  részteljesítés  alapján  a  Mobilissimus  Kft.  részszámla
kiállítására jogosult, egyben utasítja a polgármestert, hogy a vállalkozói díjnak a határozat
1. számú mellékletében csatolt szerződésmódosítás 7. pontjában meghatározott mértékű
része átutalásához szükséges lépéseket tegye meg.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban foglalt vállalkozási díjra bruttó
10.731.500,-  Ft forrást  biztosít,  azaz  további  bruttó  2.857.500,-  Ft-ot  biztosít 2017.  évi
önkormányzati  költségvetési rendelet 5.  melléklet,  16. helyi  közösségi közlekedés dologi
kiadások  során,  melyhez  az  5.b.  melléklet  pályázati  tevékenység,  felkészítés,  önrész
tartalék soráról csoportosít át vállalkozási szerződés pénzügyi teljesítéséhez.

5.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy az 3. pontban
rögzített  kötelezettségvállalást  a  2017.  évi  önkormányzati  költségvetés  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 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 soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2017. június 15.

                   Hingyi László s.k.                                                Pintér Attila s.k.
a gazdasági és területfejlesztési                                  a pénzügyi bizottság elnöke

          bizottság elnöke

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, turisztikai és
környezetvédelmi bizottság elnöke

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

elnöke


