
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 10. 18.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  281/2018.  (V.17.)  határozat
módosítására,  és  pályázati  eljárás  előkészítésére  –  KNYKK  Zrt.  autóbusszal  végzett
közszolgáltatás

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: Németh Tamás János vezérigazgató, KNYKK Zrt. (2800 Tatabánya, Csaba 
utca 19.)

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 10.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 10.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 10.
pénzügyi bizottság 2018. 10.
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 281/2018. (V.17.) határozatával
döntött  arról,  hogy  az  autóbusszal  végzett  helyi  menetrend  szerinti  személyszállítási
közszolgáltatás  ellátásával  kapcsolatos  pályázatot  érvényesnek,  de  eredménytelennek
nyilvánította  és  2020.  december  31-ig  meg  kívánta  bízni  a  KNYKK  Zrt.-t  a  közszolgáltatás
ellátásával. A KNYKK Zrt. a feladat ellátására 2019. december 31-ig tud kötelezettséget vállalni.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 25564/2018.
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: 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 Közgyűlése 281/2018. (V.17.) határozat módosítására, és

pályázati eljárás előkészítésére – KNYKK Zrt. autóbusszal végzett közszolgáltatás

Tisztelt Közgyűlés!
I. Szerződésmódosítás
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 281/2018. (V.17.) határozatával döntött arról, hogy az autóbusszal
végzett  helyi  menetrend  szerinti  személyszállítási  közszolgáltatás  ellátásával  kapcsolatos
pályázatot érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánította és 2020. december 31-ig meg kívánta
bízni a KNYKK Zrt.-t a közszolgáltatás ellátásával. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

A KNYKK Zrt. levélben kereste meg Dunaújváros MJV Önkormányzatát a feladat ellátására 2019.
december 31-ig tud kötelezettséget vállalni. (az előterjesztés 2. számú melléklete)

II. Pályázat előkészítése
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. Törvény (továbbiakban: törvény)
4.  §  (4)  bekezdése szerint:  A települési  önkormányzat,  valamint  önkormányzatok  társulásának
önként  vállalt  feladata  lehet,  a  Fővárosban  a  Fővárosi  Önkormányzat  (a  továbbiakban együtt:
önkormányzat) kötelező feladata:
c) a közszolgáltatások megszervezésével kapcsolatos intézményi és szabályozási keretek
kialakítása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások megszervezése, a közlekedési szolgáltató
kiválasztása,  a  helyi  személyszállítási  közszolgáltatások  –  a  személyszállítási  közszolgáltatási
szerződések megkötésével történő – megrendelése,
d) a helyi közlekedés díjainak szerződés keretében történő megállapítása, a helyi személyszállítási
közszolgáltatások  bevételekkel  nem  fedezett  indokolt  költségeinek  megtérítése,  valamint  a
szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése,
e)  a  település  helyi  közszolgáltatási  személyszállítási  szolgáltatásának  ellátására  vonatkozó
menetrendi koncepciók kidolgozása.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 18.
pont  szerint:  A helyi  közügyek,  valamint  a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok különösen: helyi közösségi közlekedés biztosítása.
A törvény 23. § (1)-(2) és (4)-(5) és (8) bekezdései értelmében:
(1) Belföldi személyszállítási közszolgáltatás végzésére – a közforgalmú kötöttpályás közlekedést
helyettesítő autóbuszjáratokkal végzett és a kabotázs személyszállítási szolgáltatás, valamint az e
törvényben  meghatározott  kivételekkel  –  a  közlekedési  szolgáltató  kizárólag  közszolgáltatási
szerződés keretében bízható meg.
(2)  A közszolgáltatási  szerződést,  amennyiben  az  a  közbeszerzésekről  szóló  törvény  alapján
szolgáltatási  koncessziónak  minősül  –  az  országos,  a  regionális  és  az  elővárosi  vasúti
személyszállítási  közszolgáltatásra  vonatkozó  közszolgáltatási  szerződés  kivételével  –,  az  e
törvény pályázatra  vonatkozó szabályai  szerint  kell  megkötni.  Az országos,  a regionális  és  az
elővárosi  vasúti  személyszállítási  közszolgáltatásra  vonatkozó  közszolgáltatási  szerződés
pályázati eljárás mellőzésével is megköthető.
(3) A pályázat nyilvánosan, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon
zajlik. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben
vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti
elbánás a külföldiek számára.
(4) Az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében előírt előzetes tájékoztatási kötelezettség
teljesítését  követően  a  pályázati  felhívást  az  ellátásért  felelősnek  legalább  kettő  országos
napilapban,  továbbá  a  Magyar  Közlöny  mellékleteként  megjelenő  Hivatalos  Értesítőben,  az
ellátásért felelős hivatalos honlapján, továbbá az önkormányzatnak a helyben szokásos módon is
közzé kell tennie a pályázat benyújtási határidejét legalább 60 nappal megelőzően. A felhívásban
tájékoztatást kell adni a pályázaton való részvétel és a pályázati kiírás beszerzési lehetőségének
feltételeiről,  az  pályázattétel  határidejéről,  az  elbírálás  módjáról  és  szempontjairól,  az
eredményhirdetés és a szerződéskötés legkésőbbi  időpontjáról,  a  szolgáltatás megkezdésének
határnapjáról, valamint a szerződés időtartamáról.



(5) A pályázati kiírásnak a felhívásban szereplő információkon túl tartalmaznia kell:
a) az ellátandó közszolgáltatási tevékenységet és a közszolgáltatás minimális követelményeit,
b) a tevékenység végzésének jogszabályban meghatározott és egyéb feltételeit,
c)  a  tevékenység  végzésével  együtt  járó  közlekedési  szolgáltatói  jogosultságokat  és
kötelezettségeket,
d)  a közlekedési  szolgáltató  tevékenységét  érintő más közlekedési  szolgáltató  jogosultságairól
való tájékoztatást,
e)  a szolgáltató  birtokába vagy használatába kerülő  létesítmények,  eszközök meghatározását,
azok működtetésének és használatának feltételeit,
f)  a  közszolgáltatást  ellátó  közúti  járművek  üzemeltetésével  járó,  a  jármű teljes  élettartamára
vetített,  a környezetkímélő és energiahatékony közúti  járművek beszerzésének előmozdításáról
szóló kormányrendelet szerint megállapított energetikai és környezeti hatások figyelembevételének
módját, súlyát,
g) az ellátásért felelős közlekedési szolgáltatóval szembeni jogosultságait és kötelezettségeit,
h)  a  szolgáltatás  megfelelő  teljesítésével  összefüggő  pénzügyi  biztosítékra  vonatkozó
követelményeket,
i)  tájékoztatást  a  korábbi  közlekedési  szolgáltató  által  nyújtott  szolgáltatásokról,  annak
teljesítményeiről és az általa alkalmazott díj- és jegyrendszerről,
j) az alvállalkozó közreműködésére vonatkozó feltételeket,
k) a közszolgáltatási szerződés módosításának, felmondásának feltételeit és
l)  minden olyan további  feltételt,  amelyet  az  ellátásért  felelős a közszolgáltatási  szerződésben
érvényesíteni kíván.
(6) A pályázati kiírásban szereplő feltételeket és a pályázat elbírálásának szempontjait az e §-ban
foglalt szempontokat is figyelembe véve kell meghatározni. A feltételek körében az
ellátásért felelős a közlekedési szolgáltató kötelezettségeként előírhatja a letelepedést, a korábbi
közlekedési  szolgáltató  munkavállalóinak  vagy  azok  meghatározott  körének  meghatározott
feltételekkel  történő  átvételét,  továbbá  alvállalkozó  meghatározott  mértékű  bevonását  a
közszolgáltatásba,  az alvállalkozó személyének megjelölése nélkül.  Közszolgáltatási  szerződés
csak  a  nemzeti  vagyonról  szóló  törvény  szerint  átlátható  szervezetnek  minősülő  közlekedési
szolgáltatóval köthető.
(8) A pályázatok elbírálásáról az ellátásért felelősnek a beérkezett pályázatok adatait összegző és
a döntés részletes indokolását ismertető emlékeztetőt kell  készítenie a pályázat eredményének
kihirdetéséig. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a kiválasztott szolgáltató alkalmasságát igazoló
tényeket, a megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtásának garanciáit és – amennyiben van ilyen –
a  közlekedési  szolgáltatót  a  közszolgáltatási  kötelezettség  ellátása  fejében  megillető  pénzügyi
ellentételezés  mértékét.  Az  ellátásért  felelősnek  az  emlékeztetőt  a  pályázattal  összefüggő
valamennyi dokumentummal együtt a közszolgáltatási szerződés megkötésétől számított 10 évig
meg kell őriznie. Az emlékeztetőben foglaltak közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.
A közszolgáltatási  szerződés  az  ide  vonatkozó  1370/2007/EK  rendelet  4.  cikk  (3)  bekezdése
értelmében határozott időtartamra, de legfeljebb a tevékenység megkezdésétől számított 10 évre
köthető. Minimális időtartam nincs meghatározva.

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 megtárgyalta  a „Javaslat  Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyűlése 281/2018. (V.17.) határozat módosítására, és pályázati eljárás előkészítésére –
KNYKK Zrt.  autóbusszal  végzett  közszolgáltatás” című  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Pénzügyi  Bizottsága  támogatta  a   „Javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 281/2018. (V.17.) határozat módosítására, és pályázati
eljárás előkészítésére – KNYKK Zrt. autóbusszal végzett közszolgáltatás” vonatkozó előterjesztést
és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottsága



véleményezte  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  281/2018.  (V.17.)  határozat
módosítására,  és  pályázati  eljárás  előkészítésére  –  KNYKK  Zrt.  autóbusszal  végzett
közszolgáltatás című előterjesztést és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  bizottság  véleményét  a  bizottság  elnöke
szóban ismerteti a közgyűlésen.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2018. (X.18.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 281/2018. (V.17.) határozat módosításáról, és

pályázati eljárás előkészítéséről – KNYKK Zrt. autóbusszal végzett közszolgáltatás

1.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése a 281/2018. (V.17.) határozatának 4. pontját az
alábbiakra módosítja:

„4.  Dunaújvárosi Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a polgármestert,  hogy a határozat  2.
számú mellékleteként  csatolt  szerződésmódosítást  írja  alá azzal,  hogy a jogviszony határozott
időre szól, annak lejárata 2019. december 31..”

Felelős  : a határozat végrehajtásáért:
                                        a polgármester

          a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon

belül
            a szerződésmódosítás aláírására: 2018. november 12.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a helyi menetrend szerinti
autóbusszal  végzett  személyszállítási  közszolgáltatásra  vonatkozó  pályázati  felhívás,
közbeszerzési  ajánlat  közgyűlés  elé  terjesztésére,  és  az  1370/2007/EK  rendelet  7.  cikk  (2)
bekezdése szerinti közzétételre

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
     a polgármester 
   - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért

      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő:   - a pályázati kiírás közgyűlés elé terjesztésére: 2019. február 28.

Dunaújváros, 2018. október 18.

                   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
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