
                                AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. 
        MELLÉKLET: 1 db 

 
 
 
 
 

 
 

TÁRGY: Közszolgáltatási szerződés keretében végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítási feladatok ellátására kiírt pályázat eredményének megállapítása, 

javaslat új pályázat kiírására 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  

2019. február 28-i RENDES ÜLÉSÉRE 

 
 

ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester 
  
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:   Varga András osztályvezető 

Schmidt Krisztián osztályvezető 
dr. Szily Máté jogász 
 

ELŐADÓ: Ács Rezső polgármester 
  
KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:  
  
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:  
  
EGYÉB SZERVEZET:  
  
MEGTÁRGYALTA: 
 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
 

HATÁROZAT SZÁMA: 
 
…/2019. (….) GPB határozat 
 

 
 
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 
 
 
Terjedelem: 1 + 3 + 2 oldal 
 
 

                                                                                                                 



2 

59elot 

 

 
E g y s z e r ű   t ö b b s é g! 

 
Tisztelt Közgyűlés! 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közszolgáltatási szerződés keretében végzett 
menetrend szerinti helyi személyszállítás feladatok ellátása tárgyában a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: törvény) 23. §-a alapján 
nyilvános pályázatot írt ki. 
 
A pályázat beadásának határideje 2019. február 5. 10 óra volt. A fenti határidőig ajánlat a 
pályázatra nem érkezett. 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (a továbbiakban: EK rendelet). 5. 
cikk (5) bekezdése szerint a szolgáltatásnyújtás megszakadása vagy ilyen helyzet közvetlen 
kockázata esetén az illetékes hatóság szükséghelyzeti intézkedést hozhat. Ez a 
szükséghelyzeti intézkedés közszolgáltatási szerződés közvetlen odaítélése, közszolgáltatási 
szerződés meghosszabbítására vonatkozó hivatalos megállapodás vagy meghatározott 
közszolgáltatások nyújtásának előírásaként hozható meg. Az EK rendelettel együttesen 
alkalmazandó törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján az ellátásért felelős közvetlenül 
bízza meg a közszolgáltatással az általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési 
szolgáltatót, ha a pályázati eljárás megfelelő pályázat hiányában eredménytelenül zárult. Az 
(5) bekezdés értelmében ebben az esetben a közszolgáltatás folyamatos ellátásának 
biztosítása közszolgáltatási szerződés megkötésével vagy annak közös megegyezésen alapuló 
módosítására irányuló eljárás lebonyolításával, vagy meghatározott közszolgáltatások 
nyújtásának előírásával valósulhat meg.  
 
A jelenlegi közszolgáltató Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt-vel kötött érvényben lévő 
közszolgáltatási szerződés meghosszabbításra került 2018. december 13-án a törvény 23. §-
ának rendelkezéseiben meghatározott pályázat eredményes lezárásáig vagy új 
közszolgáltatási szerződés megkötéséig, ezáltal a közszolgáltatás a fenti időpontig biztosított.  
Az ajánlatbontási jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
A törvény hatályba lépése, illetve azt megelőzően, az árhatósági jogkör megszűnése óta nem 
került sor a közszolgáltatási szerződés átfogó módosítására, annak ellenére, hogy a 
jogszabály több olyan előírást is tartalmaz, amit kötelezően szerepeltetni kell a 
közszolgáltatási szerződésben, ilyenek például: 

- a közszolgáltatási feladatok ellátását biztosító személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek 
részleteit, szükséges pénzügyi biztosítékokat, 

- a jegy- és bérletrendszerrel, valamint az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat, 
valamint ösztönzőket,  

- a személyszállítási közszolgáltatások díjait, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételeket, 
valamint ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeket, 

- a közszolgáltatási feladatok, illetve a közszolgáltatási kötelezettségek ellátásáért járó 
ellentételezés módját és mértékét, teljesítésének szabályait. 
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Javaslom a Közgyűlésnek, hogy a közszolgáltatási szerződés átfogó módosításának 
előkészítésére kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, illetve a közszolgáltatót, döntsön továbbá az 
újabb pályázat előkészítéséről. 
Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 
 
 
Szekszárd, 2019. február 22. 
 

              Ács Rezső  
           polgármester                                             
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Határozati javaslat 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ...../2019. (II.28.) határozata 

közszolgáltatási szerződés keretében végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
feladatok ellátására kiírt pályázat eredményének megállapításáról, és új pályázat 

kiírásáról 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése  

 

1. megállapítja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az autóbusszal 
végzendő, menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási feladatok közszolgáltatási 
szerződés keretében történő komplex ellátására kiírt pályázata eredménytelen, 
tekintettel arra, hogy a pályázati felhívásban meghatározott beadási határidőig nem 
nyújtottak be ajánlatot; 
 

Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 

2. az autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási feladatok 
közszolgáltatási szerződés keretében történő komplex ellátása érdekében dönt az új 
pályázat kiírásáról; 

 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 

 
3. felhívja a polgármestert, hogy tegye meg az új pályázat kiírásához szükséges 

intézkedéseket; 
 

Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 

 
4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közszolgáltató Dél-dunántúli Közlekedési 

Központ Zrt. bevonásával készítse elő a hatályos közszolgáltatási szerződés átfogó 
módosítását, annak érdekében, hogy az megfeleljen a vonatkozó jogszabályban előírt 
feltételeknek. 

 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző 
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1. melléklet 

 
Ikt.szám: V/A. 43-3/2019. 

 
Jegyzőkönyv 

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN AUTÓBUSSZAL 
VÉGZETT MENETREND SZERINTI HELYI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA 

tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok bontásáról és a bontás eredményének 
megállapításáról 

 
 
Helyszín: Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal I. emelet 106. sz. aljegyzői iroda 
 
Időpont: 2019. február 5. 10 óra 
 
Jelen vannak: 
 

 dr. Kajos Nikolett Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal aljegyző 

 Märcz László Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési 

Igazgatóság igazgatóságvezető 

 
A pályázati felhívás rövid ismertetése: 
 

1. A pályázat tárgya: Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási 

feladatok Szekszárd Megyei Jogú Város közszolgáltatási szerződés keretében történő 

komplex ellátása. A szolgáltatást meghatározott menetrend szerint kell ellátni, melynek 

részleteit a pályázati felhívás 1. melléklete tartalmazta. 

 
2.  A szolgáltatás teljesítésének helye: Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

 
3. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2019. március 01. 

 
4. A szerződés időtartama: Kiíró a szerződést határozott időtartamra, 5 évre köti. 

 
5. A pályázati kiírás elérhetősége: A pályázati kiírás teljes terjedelemben díjmentesen a 

pályázati felhívás megjelenését követően, www.szekszard.hu/palyazatok weboldalon érhető 

el. 

6. A pályázat benyújtásának helye és határideje: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatósága, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  

Benyújtás határideje: a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben 
történő közzétételt követő 60. nap 10:00 óra (munkaszüneti nap esetén az azt követő első 
munkanap 10:00 óra) 
 

7. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2019. február 28. 
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A bontás eredményének megállapítása: 

A fentiek alapján a pályázat beadásának határideje 2019. február 5. 10 óra volt. A bontáson részt 
vevők megállapítják, hogy a pályázati felhívásra nem érkezett be ajánlat. A bontáson részt vevők 
javasolják Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, hogy a pályázati eljárást 
nyilvánítsa eredménytelennek és döntsön az új pályázati eljárás megindításáról. 
A bontáson részt vevők továbbá ezúton tájékoztatják Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlését, hogy 
a közszolgáltatás ellátása a pályázat eredménytelensége esetén is folyamatos, mivel a jelenlegi 
közszolgáltatási szerződés a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig van hatályban.  
 
Kelt: Szekszárd, 2019. február 5. 
 
 
 
 
 
 
 

dr. Kajos Nikolett    Märcz László 
  aljegyző       igazgatóságvezető 

 
 

 


