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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület részére 
 
Tárgy:  Pályázati felhívás elfogadása autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítás szolgáltatása tárgyában  
 
Érintett bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
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. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. április 28. napján közszolgáltatási szerződést kötött a 
SZEKÉR-TRANSZ 99 Bt.-vel (2118 Dány, Fő út 8.) a kistarcsai helyi menetrendszerinti autóbuszos 
személyszállítási közlekedési feladatok ellátására. A szerződés határozott időtartamra szól, 2021. 
október 31. napján jár le.  
 
A szerződés lejártát követő időszakra szolgáltató kiválasztása szükséges, melynek rendjét a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szem. törvény) 23. 
§-a tartalmazza, miszerint belföldi személyszállítási közszolgáltatás végzésére a közlekedési 
szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés keretében bízható meg. A közszolgáltatási 
szerződést, amennyiben az a közbeszerzésekről szóló törvény alapján szolgáltatási koncessziónak 
minősül, a törvény pályázatra vonatkozó szabályai szerint kell megkötni, a pályázatot nyilvánosan, a 
verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon kell lebonyolítani. 
 
A Szem. törvény 23. § (4) bekezdése szerint a 1370/2007/EK rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) 
7. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellátásért felelősnek (jelen esetben az 
Önkormányzatnak) legalább egy évvel az ajánlati felhívás közzététele előtt az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzé kellett tennie az illetékes hatóság nevét és címét; a tervezett odaítélési módot; az 
odaítélés tárgyát képező lehetséges szolgáltatásokat és területeket, a közszolgáltatási szerződés 
tervezett kezdő dátumát és időtartamát. Kistarcsa Város Polgármestere 155/2020. (VI. 17.) számú 
határozatával döntött a jogszabályban előírt információknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
történő közzétételéről, mely információk 2020. június 26. napján az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
megjelentek. 
 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett információknak megfelelően készülő pályázati 
felhívást a Szem. törvény 23. § (4) bekezdése alapján egy év elteltével (és egyben a pályázat 
benyújtási határidejét megelőző 60 nappal), 2021. június 26. napjával közzé kell tenni a Magyar 
Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, az Önkormányzat hivatalos honlapján és a 
helyben szokásos módon.  
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A Szem. törvény és az EK rendelet számos kötelező jogi előírást tartalmaz a pályázat kiírására, 
részletesen meghatározza a pályázati felhívás és a mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 
tartalmi követelményeit. A pályázati felhívás (1. számú melléklet) ezen előírásoknak megfelelően 
készült. 
 
A pályázat eredményeként megkötendő szerződés 10 év határozott időtartamra szól. Az 
Önkormányzat kizárólag veszteség kiegyenlítést fizet a szolgáltató részére, azzal, hogy az előre 
kalkulált veszteség kiegyenlítés mértéke a legfőbb bírálati szempont. Tekintettel arra, hogy a 
jogszabály előírja, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlatot kell elfogadni és az érékelés során 
figyelemmel kell lenni az energetikai és környezeti hatásokra, az értékelés szempontjai az alábbiak:  
• Az Önkormányzat részéről vállalandó, a szolgáltató esetleges veszteségeinek ellentételezésére 

vonatkozó kötelezettség pályázó által a pályázatban megjelölt havi mértéke, 70 %-os súllyal. 
• A helyi autóbuszvonalak teljes hosszán érvényes tanuló/nyugdíjas havi bérlet ára, 5 %-os 

súllyal. 
• A helyi autóbuszvonalak teljes hosszán érvényes teljes árú havi bérlet ára, 5 %-os súllyal. 
• A helyi autóbuszvonalak teljes hosszán érvényes menetjegy ára, 5 %-os súllyal. 
• Járműállomány átlagéletkora, 5 %-os súllyal. 
• Alacsonypadlós, valamint térdeplő üzemmódra alkalmas járművek aránya, 5 %-os súllyal. 
• Alternatív energia ellátású (elektromos vagy hibrid) autóbuszok aránya, 5 %-os súllyal. 

 
Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást bármely – így különösen a 
rendelkezésre álló fedezet meghaladása miatt felmerülő – okból eredménytelenné nyilvánítsa. A 
felhívás kitér arra, hogy a veszteség kiegyenlítésre rendelkezésére álló fedezet a jelenlegi szolgáltató 
esetleges veszteségeinek kiegyenlítésére fizetett összeg (1 200 000 Ft/hó) 10 %-kal emelt értéke. 
 
Pályázati határidő: a közzétételt követő 60. nap. 
Pályázatok bontásának időpontja: benyújtási határidőt követő munkanap 10 óra. 
Eredményhirdetés időpontja: a pályázatok bontását követő 15 napot követő képviselő-testületi ülés 
időpontja, előreláthatólag 2021. szeptember 29. vagy 2021. október 28. napja. 
A szerződéskötés tervezett időpontja: eredményhirdetést követően azonnal, legkésőbb 2021. 
október 29. napja. 
Szerződés időtartama: 2021. november 1. napjától 2031. október 31. napjáig tartó időtartam. 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján elfogadja az előterjesztéshez mellékelt „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása” tárgyú Pályázati felhívást és gondoskodik 
annak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, az Önkormányzat 
hivatalos honlapján és a helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
 
Határidő: azonnal, közzététel tekintetében 2021. június 26. napja 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
Kistarcsa, 2021. május 12. 
 
         Juhász István 
           polgármester 
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