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Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel kötendő, az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási új közszolgáltatás szerződés megismerésére, valamint új csuklósbusz
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Előadó:

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

Előkészítő:

Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott:
Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2021. 10. 20.
2021. 10. 20.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 851/2021. (IX.16.) határozatával
döntött arról, hogy 2022.01.01. és 2022.12.31. között a Volánbusz Zrt.-t bízza meg az autóbusszal
végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásával. A Volánbusz Zrt.
megküldte javaslatát az új közszolgáltatási szerződéstervezetét. Továbbá a Volánbusz Zrt.
megkereste Önkormányzatunkat, mely szerint a Volánbusz Zrt. közbeszerzési eljárás keretein
belül új, Euro6-os emissziós normát teljesítő csuklós buszokat fog beszerezni. Önkormányzatunkat
megkeresték, hogy az Önkormányzat kívánja-e a régi buszokat részben vagy egészben kicserélni.
Az buszok darabonként megközelítőleg 11 millió forint többlet ráfordítást és ellentételezési igény
növekedést eredményezhet, ami magába foglalja az eszközpótlással, finanszírozással kapcsolatos
többlet költségeket és a karbantartás tekintetében realizálható megtakarítást is.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve: Engyel László
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 37461/2021.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
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:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Javaslat
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási új közszolgáltatás szerződés
megkötésére – Volánbusz Zrt., valamint új csuklósbusz igény kinyilvánítására
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 851/2021. (IX.16.) határozatával
döntött arról, hogy 2022.01.01. és 2022.12.31. között a Volánbusz Zrt.-t bízza meg az autóbusszal
végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásával.
A Volánbusz Zrt. megküldte javaslatát az új közszolgáltatási szerződéstervezetét.
(az előterjesztés 1. számú melléklete: határozat; a határozati javaslat melléklete: Volánbusz
Zrt. javaslata)
A Volánbusz Zrt. a mellékletben csatolt megkereséssel élt Dunaújváros MJV Önkormányzata fele.
(az előterjesztés 2. számú melléklete)
A megkeresés tartalma szerint a Volánbusz Zrt. közbeszerzési eljárás keretein belül új, Euro6-os
emissziós normát teljesítő csuklós buszokat fog beszerezni. Önkormányzatunkat megkeresték,
hogy az Önkormányzat kívánja-e a régi buszokat részben vagy egészben kicserélni. Az buszok
darabonként megközelítőleg 11 millió forint többlet ráfordítást és ellentételezési igény növekedést
eredményezhet, ami magába foglalja az eszközpótlással, finanszírozással kapcsolatos többlet
költségeket és a karbantartás tekintetében realizálható megtakarítást is.
A Vagyonkezelési Osztály a Volánbusz Zrt. által, a válaszadásra adott rövid határidőre tekintettel
olyan nyilatkozatot készített elő, mely szerint 21 db csuklós buszra tart igényt a város.
Polgármester Úr Nyilatkozata érvényessége csak a Tisztelt Közgyűlés jóváhagyó határozatával
valósul meg.
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:
I. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…./2021. (X.21.) határozata
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási új közszolgáltatás szerződés
megkötéséről – Volánbusz Zrt.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Volánbusz Zrt., az autóbusszal
végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatosan megküldött
Közszolgáltatási szerződés tervezetet 2021. január 01-től 2022. december 31-ig tartóan
megismerte és utasítja a polgármestert a határozat közlésére és a határozat mellékleteként csatolt
Közszolgáltatási szerződés aláírására, az esetleges lényeges tartalmi elemeket nem érintő
változtatásokat is beleértve.
Felelős: a határozat végrehajtásáért:

a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2021. október 29.
a közszolgáltatási szerződés aláírására: 2021. december 15.

II. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…./2021. (X.21.) határozata
a Volánbusz Zrt. általi beszerzendő új csuklósbusz igény kinyilvánításáról
1.
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Volánbusz Zrt. 38257001/2021-V iktatószámú levelére kifejezte azon szándékát, miszerint 21 db új, csuklósbuszt kíván
Dunaújváros közigazgatási területén menetrend szerinti forgalomba állíttatni (az autóbuszok
beszerzése várhatóan 2022. év végén valósulhat meg a Volánbusz Zrt. által) - a határozat
mellékleteként csatolt Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere Nyilatkozatában
megfogalmazottak szerint -, amennyiben az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállítási közszolgáltatást az új autóbuszok leszállításának idején a Volánbusz Zrt. látja el,
egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére.
2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az 1.
pontban meghatározott beszerzést követően az ellentételezési igény autóbuszonként
megközelítőleg 11 millió forinttal fog növekedni évente.
Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2021. október 21.

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

