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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 10. 19.

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

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 osztályvezető, Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály
Gertheis Antal ügyvezető, Mobilissimus Kft. (1093 Bp., Lónyay u. 34. 3. em. 
21.)

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 10.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 10.
pénzügyi bizottság 2017. 10.
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. Jelen előterjesztés keretein belül döntést kell
hozni, hogy milyen alternatívák szerint készüljön a pályázati kiírás, mi legyen az előkészítő irány. 

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

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  módosításáról  Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  a  415/2017.  (VI.15.)  határozatával
döntött. (az előterjesztés 3. számú melléklete: közgyűlési határozat és szerződésmódosítás)

A  Főépítészi,  Építésügyi  és Környezetvédelmi  Osztály tájékoztatása szerint  a Modern Városok
Program keretein belül beszerzésre kerülő autóbuszokkal kapcsolatos vizsgálatok és egyeztetések
eredménye alapján a dízel és a gáz (CNG) technológia közül -a város adottságaira tekintettel – az
utóbbi  alkalmazására  tettek  javaslatot.  A végleges,  költségbecsléssel  alátámasztott  tanulmányt
megküldték Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter,  Lepsényi  István gazdaságfejlesztésért  és
szabályozásért felelős államtitkár, valamint Boller Zsolt Iparstratégiai Főosztályvezető részére. 
Az autóbuszok nagyszériás gyártása jelenleg előkészítési szakaszban van, így várhatóan 2018
nyaránál nem érkeznek meg előbb az autóbuszok.

Az előkészítő osztály egyeztetett egy pályázati kiírás előkészíttetéséről és javasolja a bontó feltétel
beiktatását  az  új  buszok  tulajdonba  kerülése  esetére.  Az  előkészítő  osztály  felvetésére  a
Mobilissimus Kft. javaslatai az alábbiak (az előterjesztés 4. számú melléklete):

-  Javasolják  a  pályázatot  2+1  évre  kiírni  (2  év,  1  évvel  meghosszabbítható),  ez  nagyobb
rugalmasságot ad a későbbiekben.

- A feltételek tekintetében a jelenlegihez képest mindenképpen javasolnak némi színvonalemelést
elvárni - erre készítenek részletes javaslatot a közgyűlési döntést követően. Értelemszerűen két
éves  szerződésben  jelentős  fejlesztést  elvárni  nem lehet,  de  kisebb  dolgokat  igen,  például  a
járműállomány  használt  autóbuszokkal  való  frissítését  (átlagéletkor  és/vagy  maximális  életkor
kikötésével), illetve azt, hogy ez esetben alacsonypadlós vagy alacsony belépésű autóbuszokat
kelljen üzembe állítani.

- Az új buszok tekintetében azt javasolják, hogy szerződésbontás helyett a szolgáltatónak át kelljen
vennie azokat üzemeltetésre. Ehhez az Önkormányzatnak vállalnia kellene, hogy 1) időben előre
értesíti a szolgáltatót erről; 2) amennyiben töltőállomás vagy egyéb speciális fejlesztésre szükség
van  az  új  járművekhez,  azt  a  projekt  keretében  megvalósítja;  3)  a  buszok  szállítójával  úgy
szerződik,  hogy  az  első  legalább  3  évben  a  gyártó  tartsa  karban  a  járműveket  és  lássa  el
alkatrésszel (ez egyébként a szokásos mód).

Az előkészítő osztály álláspontja szerint, amennyiben bontó feltételként nem írható a pályázatba
az  új  buszok  önkormányzati  tulajdonba  kerülése,  hanem  azokat  a  nyertes  ajánlattevőknek,
pályázónak át kell vennie üzemeltetésre, illetve szükséges előírni a pályázat előkészítője számára
az  ellentételezés,  veszteségtérítés  mértéke  csökkentésének  kidolgozását  új  buszonkénti
bontásban, beleértve a karbantartás, az értékcsökkenés és egyéb azon költségteleket, amelyek az



új buszok esetleges gyártó általi karbantartásából és azok önkormányzati tulajdonlásából adódnak.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményezte a „Javaslat a
Dunamenti Regionális Népfőiskola tartozásának leírására és a Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti
ingatlan  üzemeltetésére” vonatkozó előterjesztést  és  a  kiosztott-kiegészített  határozati  javaslatot
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

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

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  döntések  meghozatalára  (1459/2017.)
szóló előterjesztést és a határozati javaslat támogatásával elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Gazdasági  és Területfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a „Javaslat Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Közgyűlésének 738/2016.  (XI.17.)  határozata figyelembevételével,  az autóbusszal  végzett
menetrend  szerinti  személyszállítási  közszolgáltatás  megújításának  előkészítésére  vonatkozó
döntések  meghozatalára” című  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. (X.19.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata

figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó döntések meghozatalára:

1.  Dunaújvárosi  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése a  2017.  február  07-én megkötött  vállalkozási
szerződés alapján – melyet 2017. 06. 19-én módosítottak – a Mobilissimus Kft.-t, hogy alábbiakat
figyelembe  véve  készítsen  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  személyszállítási
közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó pályázati kiírást:
a) a pályázatot 2+1 évre kiírni (2 év, 1 évvel meghosszabbítható),

b)  a  feltételek  tekintetében  a  jelenlegihez  képest  mindenképpen  színvonalemelés  előírása  (a
járműállomány  használt  autóbuszokkal  való  frissítését  átlagéletkor  és/vagy  maximális  életkor
kikötésével, illetve az alacsonypadlós vagy alacsony belépésű autóbuszok üzembe helyezése)



c)  az  új  buszok  önkormányzati  tulajdonba  kerülése  esetén  vagy  bontó  feltétel  legyen  a
tulajdonszerzés, vagy a leendő szolgáltatónak kelljen átvennie azokat üzemeltetésre (ez esetben
az ellentételezés, veszteségkiegyenlítés összegének csökkennie kell a karbantartás összegével,
és az új buszok önkormányzati tulajdonlásával járó, szolgáltatót terhelő költségek csökkentése,
ezen  ellentételezés kidolgozása,  autóbuszonkénti  lebontása),  azzal,  hogy Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Önkormányzata vállalja az alábbiakat:
1) időben előre értesíti a szolgáltatót erről;
2) amennyiben töltőállomás vagy egyéb speciális fejlesztésre szükség van az új járművekhez, azt
a projekt keretében megvalósítja;
3) a buszok szállítójával úgy  törekszik szerződést kötni, hogy az első legalább 3 évben a gyártó
tartsa karban a járműveket és lássa el alkatrésszel.

2.  Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  egyben  felkéri  a  polgármestert  a  határozat
közlésére és a Mobilissimus Kft. által előkészített pályázati kiírás közgyűlés elé terjesztésére.

Felelős  : a határozat végrehajtásáért:
                                        a polgármester

          a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a vagyonkezelési osztály vezetője

                                        
Határidő: a pályázati kiírás közgyűlés elé terjesztésére: 2017. december 14.

Dunaújváros, 2017. október 19.

                   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


