
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 06. 24.

Javaslat  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  személyszállítási  közszolgáltatás
megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására

El  őadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott:
 
Véleményez  ő bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  és  a  Volánbusz  Zrt.  között  közszolgáltatási  szerződés  van
érvényben  2021.  december  31-ig.  Tekintettel  arra,  hogy  a  szerződés  lejár  szükséges  a
tevékenység ellátására pályázati kiírás megjelentetése.

 
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Jogi és vagyonkezelési osztály Iktatószám: 15658-1/2021.
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:



Javaslat 
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával

kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)
bekezdésének  18.  pontja  a  helyi  közösségi  közlekedés  biztosítását  a  helyben  ellátandó  helyi
önkormányzati közfeladatok körében szabályozza.

A  helyi  személyszállítási  közszolgáltatások  megszervezésével  kapcsolatos  feladatokat  a
személyszállítási  szolgáltatásokról  szóló  2012.  évi  XLI.  törvény  (a  továbbiakban:  Sztv.)
tartalmazza. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi személyszállítási közszolgáltatást
jelenleg a Volánbusz Zrt. nyújtja. Az Önkormányzat és a Volánbusz Zrt. között a közszolgáltatási
szerződés  a  város  közigazgatási  területén  belül  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  helyi
személyszállítás ellátására 2020. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig van érvényben.

A szerződés alapján a Volánbusz Zrt. biztosítja jelenleg a város helyi járati közlekedését. 

A helyi menetrend szerinti közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés határidejének lejártára
tekintettel,  figyelemmel  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  1370/2007/EK rendelet  5.  cikk  (3)
bekezdése  és  az  Sztv.  23.  §  (1)–(8)  bekezdéseinek  előírásaira,  a  közlekedési  szolgáltató
kiválasztására  nyilvános  pályázatot  kell  az  ellátásért  felelős  önkormányzatnak  meghirdetnie.  A
közszolgáltatási  szerződést,  amennyiben  az  a  közbeszerzésekről  szóló  törvény  alapján
szolgáltatási koncessziónak minősül, az e törvény pályázatra vonatkozó szabályai szerint kell a
pályázat nyertesével megkötni.

A  pályázati  felhívást  legalább  kettő  országos  napilapban,  továbbá  a  Magyar  Közlöny
mellékleteként  megjelenő  Hivatalos  Értesítőben,  a  hivatalos  honlapon,  továbbá  a  helyben
szokásos  módon  közzé  kell  tenni,  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  ajánlattétel  határidejéről,  az  elbírálás  módjáról  és
szempontjairól, az eredményhirdetés és a szerződéskötés legkésőbbi időpontjáról, a szolgáltatás
megkezdésének határnapjáról, valamint a szerződés időtartamáról.

A  helyi  menetrend  szerinti  autóbuszos  személyszállítási  közszolgáltatás  ellátására  vonatkozó
szerződést a pályázatok elbírálását követően, a jelenlegi szerződés határidejének lejárta előtt meg
kell kötni a nyertes pályázóval, hogy a közlekedési szolgáltatás folyamatossága biztosított legyen
2022. január 1. napjától kezdődően.

A fentiekre tekintettel a pályázati felhívást  2021. július 15. napjáig  közzé kell tenni. A pályázatok
értékeléséhez  szükséges  idő  figyelembe  vételével  a  pályázatok  benyújtási  határideje  2021.
augusztus 31. napja lehet, amelyet követően a Képviselő-testület soron következő ülésén dönt a
pályázat nyerteséről. A személyszállítási közszolgáltatási szerződések időtartama korlátozott, az
1370/2007/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdése alapján a szerződés időtartama nem haladhatja meg
a 10 évet. A közszolgáltatási szerződés időtartamát négy évre javasoljuk meghatározni.

Az  előkészítő  osztály  a  pályázati  kiíráshoz  szükséges  dokumentumokat  elkészítette,  azt  a
határozati javaslat mellékleteiként csatolta.



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

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…./2021. (VI.24.) határozata
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával

kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadásáról

1.Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az autóbusszal végzett helyi
személyszállítási közszolgáltatásra pályázati kiírást kíván megjelentetni és jóváhagyja a határozat
1. számú mellékletei tartalmát, azzal, hogy a közszolgáltatási szerződés 2022. január 1-jétől 2025.
december 31-ig, 4 év időtartamra szól.  

2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jogi és vagyonkezelési osztály vezetőjét,
hogy  a  mellékleteként  csatolt  a  pályázati  kiírás  önkormányzati  honlapon,  a  Dunaújváros  című
hetilapba  és  két  országos  lefedettségű  napilapban,  továbbá  a  Magyar  Közlöny  mellékleteként
megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséhez szükséges lépéseket tegye meg.

3. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázat előkészítésében és értékelésében való
közreműködésre, mint szakmai kompetenciával rendelkező szakembereket, megbízza Győrfi Pétert
nettó 200.000- Ft, azaz nettó Kettőszázezer forint megbízási díj ellenében,  és  Botyánszki Tamást
nettó 200.000- Ft, azaz nettó Kettőszázezer forint  megbízási díj ellenében a határozat 3. számú
mellékletét képező megbízási szerződések szerint.

Felelős  :    a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

          a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
               a vagyonkezelési osztály vezetője      

Határidő: a pályázati kiírás meghirdetésére: 2021. június 30.
           a pályázat eredményének értékelésére: 2021. szeptemberi közgyűlés

                 a szerződés megkötésére: 2021. december 15-ig
                  a  határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő 

        megérkezésétől számított 8 napon belül
                 a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 15    

napon belül

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 3. pontban
meghatározott megbízási díjakra és járulékaira bruttó 641.000,- Ft, összeget biztosít Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  költségvetési  önkormányzati  rendelete  7.
melléklet 14. sor vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorról átcsoportosítással.

 Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője

         a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő                        



megérkezésétől számított 8 napon belül
              
5.  Dunaújváros  Megyei Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy  jelen  határozat  alapján  intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről  és  a
pénzügyi teljesítésről.

6.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  3.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  4.  pontban  foglaltaknak  megfelelően  a  2021.  évi
költségvetés következő módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 Felelős:   -a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                    a polgármester 
                 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                     a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 

          - a költségvetés módosításáért:
              a Jegyző
           - a költségvetés módosításáért való közreműködésért:

   a Költségvetési és Pénzügyi osztály osztályvezetője
Határidő:   a 2021. évi önkormányzati költségvetés következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2021. június 24.

Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi

Bizottság elnöke








