
Fedőlap                             
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 01. 25.

Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as
jelű helyi buszjárat visszaállítására – Tóth Kálmán képviselő

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Tóth Kálmán képviselő

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 01.
pénzügyi bizottság 2018. 01.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 01.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 01.

A napirendi pont rövid tartalma: Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be
annak érdekében, hogy a “13”-as jelű helyi autóbuszjárat visszaállítását Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata rendelje meg a KNYKK Zrt.-től.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 1419/2018.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: 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: 2017. Ellenőrzés dátuma: 2018.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2018. Ellenőrzés dátuma: 2018. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések
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JAVASLAT 
képviselői indítvány megtárgyalására a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as jelű helyi

buszjárat visszaállítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az  előterjesztés  sürgősségi,  halaszthatatlan  döntési  indokaként  előadjuk  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról  szóló  37/2017.  (XII.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban
SZMSZ) 20.§ (1) alapján.,  Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be egy
levél formájában a KNYKK Zrt. által üzemeltetett, korábban „13” jelű járat visszaállítására. 

Ennek levélnek megfelelően a vagyonkezelési osztály megküldte a KNYKK Zrt. részére a
fent említett levélben említett kérést, miszerint:
„Képviselői indítványban szeretném kérni a 13-as számú autóbusz visszaállítását.”

A KNYKK Zrt. az alábbi választ küldte meg (az előterjesztés 1. számú melléklete):
„Társaságunk részére eljuttatott  levelére,  melyben Tóth Kálmán Önkormányzati  képviselő
13-as járat visszaállítására vonatkozó kérésére kért állásfoglalást, az alábbiakban adom meg
a választ.
A 13-as járat visszaállításának költségei a 2018-as évre:

1.,

Munkanapokon 49 járat/nap x 8,7 km x 250 nap = 106575 km

Szabad- és munkaszüneti napokon 37 járat/nap x 8,7 km x 115 nap = 37018,5 km

Összes éves kilométer: 143 593,5 km

- 2 db csuklós autóbusz

- 4 fő gépkocsivezető

2.,

Naponta közlekedő 37 járat/nap x 8,7 km x 365 nap = 117 493,5 km

- 1 db. autóbusz

- 3 fő gépkocsivezető

Társaságunk javaslata, hogy a járat visszaállításával meg kellene várni a Mobilissimus Kft. 
által készített városi úthálózat, járati útvonlak és új menetrend tervek elkészültét, és annak 
ismeretében tudna dönteni az Önkormányzat közgyűlése. 

Továbbá jelenleg a járat újraindításához nincs meg a szükséges autóbusz darabszám és az 
autóbusz vezetői állomány létszáma sem.”

Az  előterjesztést  tárgyalta  gazdasági  és  vagyongazdálkodási  bizottsága,  a  pénzügyi
bizottság,  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  valamint  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok elnökei a bizottságok állásfoglalását a közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:
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A változat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2018. (I.25.) határozata
képviselői indítvány megtárgyalására a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as jelű helyi

buszjárat visszaállítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „13”-as jelű helyi autóbuszjárat visszaállítását
támogatja,  egyben  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  KNYKK  Zrt.-től  kérje  be  a  járat
visszaállításának  költségkimutatását  és  a  közszolgáltatási  szerződés  módosításának
tervezetét és azt terjessze a közgyűlés 2018. februári rendes ülésére. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

 - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: a költségkimutatás közgyűlés elé terjesztésére: 2018. február 15.

B változat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2018. (I.25.) határozata
képviselői indítvány megtárgyalására a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as jelű helyi

buszjárat visszaállítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „13”-as jelű helyi autóbuszjárat visszaállítását
nem támogatja, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

 - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2018. február 02.

Dunaújváros, 2018. január 25.
              
 

Tóth Kálmán s.k.
képviselő


