
Fedőlap                             
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 04. 19.

Javaslat a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as jelű helyi buszjárat visszaállítására, a
KNYKK Zrt. költségkimutatásának megismerésére

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
Suralik Tamás forgalmi igazgató és Erős István FM személyszállítási
üzletágvezető-helyettes, KNYKK Zrt.

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 04.
pénzügyi bizottság 2018. 04.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 04.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 04.

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  képviselői  indítvány
eredményeként Dunaújváros MJV Közgyűlése a 30/2018. (I.25.) határozatával döntött arról,
hogy a járatok visszaállításának költségkimutatását a közgyűlés 2018. árpilisi rendes ülésére
kell előterjeszteni.
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
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Egyéb megjegyzések
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Javaslat 
a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as jelű helyi buszjárat visszaállítására, a KNYKK Zrt.

költségkimutatásának megismerésére

Tisztelt Közgyűlés!

Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be egy levél formájában a KNYKK Zrt.
által üzemeltetett, korábban „13” jelű járat visszaállítására. 

Dunaújváros MJV Közgyűlése a 30/2018. (I.25.) határozatával döntött arról, hogy a járatok
visszaállításának  költségkimutatását  a  közgyűlés  2018.  árpilisi  rendes  ülésére  kell
előterjeszteni. (az előterjesztés 1. számú mellékelte)

A határozatnak megfelelően a vagyonkezelési  osztály megküldte a KNYKK Zrt. részére a
határozatot, kérve, hog a járat visszaállításának költségeit határozzák meg.

A KNYKK Zrt. megküldte a buszjárat visszaállítása esetén felmerülő költség kimutatását meg
(az előterjesztés 2. számú melléklete):
„...
A   13-as járat   visszaállításának költségei a 2018-as évre:

1.,

Munkanapokon 37 járat/nap x 8,7 km x 256 nap = 82 406 km

Szabadnapokon: 37 járat/nap x 8,7 km x 52 nap = 16 739 km

Munkaszüneti napokon 37 járat/nap x 8,7 km x 57 nap = 18 348 km

Minden nap:  37 járat/nap x 8,7 km x 368 nap = 117 494 km

- 2 db csuklós autóbusz

- 4 fő gépkocsivezető

….

A járat visszaállításának költsége: 117494 Km x 494,6,- Ft/Km = 58 112 532,- Ft

A fent leírtakat figyelembe véve, társaságunk kéri az Önkormányzatot, hogy a 13-as járat 
visszaállítását halassza el az „autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátásra” kiírt pályázat nyertesével kötendő 
Közszolgáltatási szerződés aláírásának időpontjáig.”

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. (IV.19.) határozata
a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as jelű helyi buszjárat visszaállítására, a KNYKK Zrt.

költségkimutatásának megismerésére

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „13”-as jelű helyi autóbuszjárat visszaállítását
támogatja  2018.  május  1-i  hatályba  lépéssel  és  a  2018.  évi  önkormányzati  költségvetés
………….. előirányzat terhére vállalja az 58.112.532,- Ft/év többletköltséget, egyben felkéri a
polgármestert,  a  határozat  közlésére,  és  a  KNYKK Zrt.  által  előkészített  közszolgáltatási
szerződés módosításának aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének
kikérését követően.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

 - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő:  a  határozat  közlésére:  a  határozatnak  az  előkészítő  osztályra  érkezésétől
számított 8 napon belül

a közszolgáltatási szerződés aláírására: 2018. április 30.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban rögzített
kötelezettségvállalást a 2018. 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: 
                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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja

B változat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2018. (IV.19.) határozata
a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as jelű helyi buszjárat visszaállítására, a KNYKK Zrt.

költségkimutatásának megismerésére

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
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 - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2018. április 30.

Dunaújváros, 2018. április 19.
              
 
               Tóth Kálmán s.k. Cserni Béla s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke     a városüzemeltetési, környezetvédelmi és 

turisztikai bizottság 

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


