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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 társaság a pályázati kiírást elkészített, melynek tartalmáról és meghirdetéséről szükséges
dönteni.
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Javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata
figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan, a Mobilissimus Kft. által elkészített pályázati
kiírás elfogadására
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 Közgyűlése a 670/2017. (X.19.) határozatával meghatározta azokat az
irányvonalakat, melyek a főbb szempontokat jelentik (az előterjesztés 2. számú melléklete).
Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Mobilissimus Kft. között vállalkozási szerződés jött létre a
fenti cél megvalósítása érdekében.
A szerződés módosításáról Dunaújváros MJV Közgyűlése a 415/2017. (VI.15.) határozatával
döntött. (az előterjesztés 3. számú melléklete: közgyűlési határozat és szerződésmódosítás)
A Mobilissimus Kft. megküldte tanulmányát az előkészítés alátámasztására (határozat 1. számú
melléklete) a pályázati felhívást és pályázati kiírást Dunaújváros MJV Önkormányzata részére (a
határozat 2. és 3. számú melléklete: pályázati felhívás és pályázati kiírás).
A Pályázati kiírás mellékletében található Közszolgáltatási szerződéstervezet mellékletében
található, Kötbértételeket tartalmazó, 4. számú mellékletének alábbi részét az előkészítő osztály
javasolja kivenni tekintettel arra, hogy a megyei jogú városok többségében nem része a
szolgáltatásnak:
„Hangos utastájékoztatás elmulasztása vagy nem megfelelő megvalósítása a járművön.”
Az előkészítő osztály javasolja, hogy a 4. számú melléklet I. Mennyiségi kötbérek alábbi pontjai
kerüljenek törlésre tekintettel arra, hogy a szolgáltatás ellátására kötelezettet, vagyis az
Önkormányzatot semmilyen kár nem éri káresemény esetén, továbbá, ha a felelőssége bárkinek is
felmerül az maga a Szolgáltató, akinek az engedélyéhez kötött a tevékenységi felelősségbiztosítás
megléte:
„6. Sajáthibás, személyi sérülés nélküli, vagy 8 napon belül gyógyuló személyi sérüléssel járó
baleset: 250 000 (járművek által együttesen teljesített) hasznos kkm teljesítményenként 1 db-ot
meghaladó esetekben 250 000 Ft / esemény.
7. Sajáthibás, 8 napon túl gyógyuló vagy súlyosabb személyi sérüléses baleset: 500 000 (járművek
által együttesen teljesített) hasznos kkm teljesítményenként 1 db-ot meghaladó esetekben 500 000
Ft / esemény.”
Az előkészítő osztály javasolja, hogy a 4. számú melléklet II. Minőségi kötbérek 5-6. pontja esetén
ne a napi összes menet összegének 30 %-a legyen a kötbér, hanem az adott minőségi kifogással
érintett járműre vonatkozzon, melyek az alábbiak szerint szólnának:
„5. A kötbér mértéke a minőségi kifogással érintett jármű, adott menetre jutó ellentételezés nettó
összegének 30%-a a következő esetekben:
….
6. A kötbér mértéke a minőségi kifogással érintett jármű, adott menetre jutó ellentételezés nettó
összegének 50%-a a következő esetekben:”
A Pályázati kiírás VIII.2. A Szolgáltató kötelezettségei pontjának alábbi része nem feltétlenül

teljesíthető a leendő szolgáltató részéről tekintettel az autóbuszok állandó “forgása” miatt:
„Minden – a szolgáltatásban résztvevő - jármű utasterében olvashatóan fel kell tüntetni az
útvonalat, megállóhelyeket feltüntető ismertetőt.”
Az előkészítő osztály javasolja beépíteni az alábbiakat a VIII.2. A Szolgáltató kötelezettségei
pontba:
“A Szolgáltató köteles a szolgáltatásban részt vevő autóbuszokba beszerelni olyan nagy GPS
alapú helymeghatározó és járműkövetésre alkalmas készüléket, mellyel a járművek járatvégzés
közbeni helyzete utólagosan is visszaellenőrizhető, nyomtatott formában és elektronikusan is
eltárolható.”
Az előterjesztés A és B változatú határozati javaslatot tartalmaz:
A változat: a Mobilissimus Kft. által előkészített pályázati felhívás és pályázati kiírás változtatások
nélkül hirdethető meg.
B változat: a Mobilissimus Kft. által előkészített pályázati felhívás és pályázati kiírás a
változtatások átvezetését követően hirdethető meg.
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 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
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (XII.14.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata
figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan, a Mobilissimus Kft. által elkészített pályázati
kiírás elfogadására
1. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. február 07-én megkötött vállalkozási
szerződés alapján megbízta – melyet 2017. 06. 19-én módosítottak – a Mobilissimus Kft.-t az
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával
kapcsolatos pályázati kiírás elkészítésével, és kinyilvánítja, hogy a határozat 1., 2. és 3.
mellékleteként csatolt dokumentumokat megismerte és elfogadta.
2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a határozat 3.
számú mellékletében csatolt pályázati felhívás megjelentetéséhez szükséges lépéseket tegye
meg.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Mobilissimus Kft. által elkészített, a határozat 1.,
2., és 3. számú mellékleteit, az Önkormányzat és a Moblissimus Kft. között 2017. február 07-én
kelt vállalkozási szerződés teljesítéseként elfogadja, és megállapítja, hogy teljesítés alapján a
Mobilissimus Kft. végszámla kiállítására jogosult, egyben utasítja a polgármestert, hogy a
vállalkozói díjnak fennálló részének átutalásához szükséges lépéseket tegye meg.
Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: a pályázati kiírás meghirdetésére: 2018. január 31.
B változat
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (XII.14.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata
figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan, a Mobilissimus Kft. által elkészített pályázati
kiírás elfogadására
1. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. február 07-én megkötött vállalkozási
szerződés alapján megbízta – melyet 2017. 06. 19-én módosítottak – a Mobilissimus Kft.-t az
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával
kapcsolatos pályázati kiírás elkészítésével, és kinyilvánítja, hogy a határozat 1., 2. és 3.
mellékleteként csatolt dokumentumokat megismerte.
2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiakat kívánja módosítani a határozat 3.
számú mellékletében csatolt pályázati kiírás alább jelzett részeivel kapcsolatosan:
- a Pályázati kiírás mellékletében található Közszolgáltatási szerződéstervezet mellékletében
található, Kötbértételeket tartalmazó, 4. számú mellékletének „Hangos utastájékoztatás
elmulasztása vagy nem megfelelő megvalósítása a járművön.” részét törölni szükséges;
- a Pályázati kiírás mellékletében található Közszolgáltatási szerződéstervezet mellékletében
található 4. számú melléklet I. Mennyiségi kötbérek „6. Sajáthibás, személyi sérülés nélküli, vagy 8
napon belül gyógyuló személyi sérüléssel járó baleset: 250 000 (járművek által együttesen
teljesített) hasznos kkm teljesítményenként 1 db-ot meghaladó esetekben 250 000 Ft / esemény.
7. Sajáthibás, 8 napon túl gyógyuló vagy súlyosabb személyi sérüléses baleset: 500 000 (járművek
által együttesen teljesített) hasznos kkm teljesítményenként 1 db-ot meghaladó esetekben 500 000
Ft / esemény.” szövegrészt törölni szükséges;
- a Pályázati kiírás mellékletében található Közszolgáltatási szerződéstervezet mellékletében
található 4. számú melléklet II. Minőségi kötbérek 5-6. pontja esetén ne a napi összes menet
összegének 30 %-a legyen a kötbér, hanem az adott minőségi kifogással érintett járműre
vonatkozzon, vagyis „5. A kötbér mértéke a minőségi kifogással érintett jármű, adott menetre jutó
ellentételezés nettó összegének 30%-a a következő esetekben:” és „6. A kötbér mértéke a
minőségi kifogással érintett jármű, adott menetre jutó ellentételezés nettó összegének 50%-a a
következő esetekben:” szövegrészek alkalmazása szükséges.
- a Pályázati kiírás VIII.2. A Szolgáltató kötelezettségei pontjának „Minden – a szolgáltatásban
résztvevő - jármű utasterében olvashatóan fel kell tüntetni az útvonalat, megállóhelyeket feltüntető
ismertetőt.” szövegrészt törölni szükséges.
- a Pályázati kiírás VIII.2. A Szolgáltató kötelezettségei pontba “A Szolgáltató köteles a
szolgáltatásban részt vevő autóbuszokba beszerelni olyan nagy GPS alapú helymeghatározó és
járműkövetésre alkalmas készüléket, mellyel a járművek járatvégzés közbeni helyzete utólagosan
is visszaellenőrizhető, nyomtatott formában és elektronikusan is eltárolható.” szövegrészt
szükséges beépíteni.
3. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a határozat 3.
számú mellékletében csatolt pályázati kiírás, a határozat 2. pontjában jelzett javításokat követően,
a pályázati felhívás megjelentetéséhez szükséges lépéseket tegye meg.
4. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat 2. számú mellékleteként
csatolt pályázati felhívást és a határozat 3. számú mellékleteként csatolt pályázati kiírás

dokumentumait, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére és a Mobilissimus Kft. által
előkészített pályázati felhívás megjelentetéséhez szükséges lépések megtételére a határozat 2.
pontjában jelzett módosítások átvezetését követően.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Mobilissimus Kft. által elkészített, a határozat 1.,
2., és 3. számú mellékleteit, az Önkormányzat és a Moblissimus Kft. között 2017. február 07-én
kelt vállalkozási szerződés teljesítéseként elfogadja, és megállapítja, hogy teljesítés alapján a
Mobilissimus Kft. végszámla kiállítására jogosult, egyben utasítja a polgármestert, hogy a
vállalkozói díjnak fennálló részének átutalásához szükséges lépéseket tegye meg.
Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a pályázati kiírás meghirdetésére: 2018. január 31.
Dunaújváros, 2017. december 14.
Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

Pintér Attila s.k.
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

