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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 
6000 KECSKEMÉT, KOSSUTH TÉR 1. 

 

 

Ügyiratszám: 11207-2/2016. 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2016. április 26-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Pályázat autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató 

kiválasztására 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 6.4.1. pontja alapján a fenti 

tárgyban készült, mellékelt közgyűlési beszámolót megtárgyalni, és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2016. április 4. 

 

 

 Dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

………/2016.(IV. 26.) VVB. számú határozat 

Pályázat autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató 

kiválasztására 

 

 

A bizottság megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester 11207-2/2016. számú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési beszámolót a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
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tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Pályázat autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató 

kiválasztására 

 

Az előterjesztést készítette:  Mérnöki Iroda Öveges László irodavezető 

 Városüzemeltetési Osztály dr. Orbán Csaba osztályvezető 

 

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1. 

 

Mellékletek:  
 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  .../2016.(IV. 26.) VVB számú határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 





 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 
 

Ügyiratszám: 11207-1/2016. 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2016. április 28-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Pályázat autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató 

kiválasztására 

 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdés 18. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a helyi közösségi közlekedés biztosítása.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén jelenleg az autóbusszal végzett 

menetrend szerinti helyi személyszállítást a 2014. december 23-án kötött Közszolgáltatási 

szerződés alapján 2015. január 1-től a hatályos jogszabályok szerinti pályázat alapján 

kiválasztásra kerülő közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 

2016. december 31-ig tartó időszakra a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. végzi. 

 

A szerződés megszűnésére tekintettel el kell indítani a 2017. január 1-jét követő időszakra 

vonatkozó helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztására irányuló eljárást.  

 

A szolgáltató kiválasztásának a rendjét a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 

XLI. törvény (a továbbiakban: Szem. törvény) 23. §-a tartalmazza.  

 

A Szem. törvény 23. § (1) bekezdése szerint belföldi személyszállítási közszolgáltatás 

végzésére a közlekedési szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés keretében bízható 

meg. A Szem. törvény 23. § (2) bekezdése szerint a közszolgáltatási szerződést, amennyiben 

az a közbeszerzésekről szóló törvény alapján szolgáltatási koncessziónak minősül, a Szem. 

törvény pályázatra vonatkozó szabályai szerint kell megkötni. A Szem. törvény 23. § (3) 

bekezdése szerint a pályázat nyilvánosan, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára 

biztosító módon kell lebonyolítani.  

 

A pályázati eljárást az alábbiak szerint kell végrehajtani. 
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1. Előzetes közzététel 

 

Az Európai Parlament és a Tanács a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, 

valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló 1370/2007/Ek Rendelete (2007. október 23.) 7. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően az ellátásért felelősnek (jelen esetben az önkormányzatnak) legalább egy évvel 

az ajánlati felhívás közzététele előtt, vagy egy évvel a közvetlen odaítélés előtt az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában legalább a következő információkat közzé kell tennie: 

a) az illetékes hatóság neve és címe; 

b) a tervezett odaítélési mód; 

c) az odaítélés tárgyát képező lehetséges szolgáltatások és területek. 

 

Az önkormányzat a kötelezettségnek eleget tett, a hirdetmény az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában 2015. október 23-án 2015/S 206-374003 számon közzétételre került. 

 

 

2. Pályázati felhívás 

 

A Szem. törvény 23. § (4) bekezdése szerint az ellátásért felelősnek a pályázati felhívást 

legalább kettő országos napilapban, továbbá a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő 

Hivatalos Értesítőben, az ellátásért felelős hivatalos honlapján, ezen túlmenően az 

önkormányzatnak a helyben szokásos módon is közzé kell tennie a pályázat benyújtási 

határidejét legalább 60 nappal megelőzően. 

A pályázati 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. 

 

Javaslom, hogy a közgyűlés a pályázati felhívást jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal fogadja el, és kérje fel Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a felhívás 

jogszabályban foglaltak szerinti közzétételére. 

 

 

3. Pályázati kiírás 

 

A részletes pályázati feltételeket a pályázati kiírás határozza meg, melynek a Szem. törvény 

23. § (5) bekezdése alapján – a (4) bekezdésben meghatározott felhívás tartalmán túl – az 

alábbiakat kell tartalmaznia: 

 az ellátandó közszolgáltatási tevékenységet és a közszolgáltatás minimális követelményeit, 

 a tevékenység végzésének jogszabályban meghatározott és egyéb feltételeit, 

 a tevékenység végzésével együtt járó közlekedési szolgáltatói jogosultságokat és 

kötelezettségeket, 

 a közlekedési szolgáltató tevékenységét érintő más közlekedési szolgáltató jogosultságairól 

való tájékoztatást, 

 a szolgáltató birtokába vagy használatába kerülő létesítmények, eszközök meghatározását, 

azok működtetésének és használatának feltételeit, 

 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, 

 az ellátásért felelős közlekedési szolgáltatóval szembeni jogosultságait és kötelezettségeit, 
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 a szolgáltatás megfelelő teljesítésével összefüggő pénzügyi biztosítékra vonatkozó 

követelményeket, 

 tájékoztatást a korábbi közlekedési szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról, annak 

teljesítményeiről és az általa alkalmazott díj- és jegyrendszerről, 

 az alvállalkozó közreműködésére vonatkozó feltételeket, 

 a közszolgáltatási szerződés módosításának, felmondásának feltételeit és 

 minden olyan további feltételt, amelyet az ellátásért felelős a közszolgáltatási szerződésben 

érvényesíteni kíván. 

 

Javaslom, hogy a fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a közgyűlés kérje fel 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Városrendezési és Városüzemeltetési 

Bizottság véleményének kikérésével gondoskodjon a pályázati kiírásnak a Szem. törvény 

23. § (5) bekezdése szerinti összeállításáról. 

 

A pályázat lebonyolítása az alábbi ütemezés szerint valósulhat meg: 

 

Feladat Határidő 

1. Pályázati felhívás közzététele 2016. 07. 15. 

2. Pályázati kiírás (dokumentáció) és Közszolgáltatási szerződés 

tervezetének elkészítése 

2016. 05. 30.  

3. Pályázati kiírás (dokumentáció) elfogadása 2016. 06. 30.  

4. Pályázati dokumentáció elérhetővé tétele 2016. 07. 15. 

5. Pályázatok benyújtási határideje a kiírástól számított 60 nap 2016. 09. 15. 

6. Pályázói kérdések megválaszolása a pályázat 

benyújtására 

rendelkezésre 

álló időtartam 

alatt 

7. A pályázati eljárás lezárása  

- A pályázatok értékelése, döntéstervezet véleményezése 2016. 09. 30. 

- közgyűlési döntés a pályázatokról 2016. 10. 27. 

8. A Közszolgáltatási Szerződés megkötése 2016. 10. 31. 

 

 

Az előterjesztést véleményezés céljából megkapta a Városrendezési és Városüzemeltetési 

Bizottság. 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2016. április 4. 

 

 

 Dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2016. (IV. 28.) határozata 

Pályázat autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató 

kiválasztására 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester 

11207-1/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

I. A közgyűlés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 

közszolgáltatás ellátására 2017. január 01. és 2026. december 31. közötti időszakra 

pályázatot ír ki. 

 

II. A közgyűlés a pályázati felhívást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja, és felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a felhívás 

jogszabályban foglaltak szerinti közzétételére. 

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: 2016. július 15. 

 

III. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Városrendezési 

és Városüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével gondoskodjon a pályázati 

kiírás - a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § (5) 

bekezdése alapján történő – összeállításáról és közzétételéről. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: 2016. július 15. 
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Pályázati felhívás  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett 

menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő 

ellátására. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) Kecskemét Megyei 

Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki. 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Tel.: 06/76/513-513, Fax: 06/76/513-538 

Kapcsolattartó: dr. Orbán Csaba osztályvezető. 

 

2. Az eljárás tárgya:  

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett 

menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, 

ezen kívül a szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, jegyek és bérletek árusításának 

biztosítása. A személyszállítást előre meghatározott menetrend szerint kell végezni. 

A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, valamint a pályázat 

benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza. 

 

3. A szerződés időtartama, kezdés határnapja:  

Kiíró a szerződést 2017. január 01 – 2026. december 31. közötti időszakra köti. 

 

4. A pályázat benyújtásának határideje, helye: 

2016. szeptember 15. 11.00 óra,  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  

(A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot bármely szakaszában visszavonja, 

továbbá a pályázat benyújtásának határidejét egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal 

meghosszabbítsa.) 

 

5. Az eredményhirdetés tervezett legkésőbbi időpontja: 

2016. október 31. 10.00 óra. 

 

6. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja: 

2016. október 31. 

 

7. Elbírálás módja és szempontja: 

A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok 

alapján a Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köt szerződést. 

 

8. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei: 

A pályázati kiírás beszerzésének határideje: benyújtási határidő napja.  

A pályázati kiírás ára: 200 000 Ft + áfa. 

A kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 11732002-15337544 számú költségvetési bankszámlájára.  
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A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át ügyfélfogadási időben a 

Beruházási és Városüzemeltetési Osztályon, illetve a kiírás ellenértékének megfizetése, és 

ennek igazolása mellett a postai úton való kézbesítése is kérhető. 

A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele 

előfeltétele az eljárásban való részvételnek. 

 

9. A pályázaton való részvétel feltételei: 

A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi 

székhelyű gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók vagy mindezek konzorciumai, melyek 

megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. 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. 

Közszolgáltatási szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint 

átlátható szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltatóval köthető. 

 

 

 


