Új napirendi pont
36. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. március 28-i rendes ülésére
Tárgy:

Pályázat kiírása az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás ellátására

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette

Tárgyalta:

Városüzemeltetési Iroda

Pénzügyi Bizottság
Városgazdálkodási Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: A Pécs és Térsége Közösségi Közlekedéséért
Egyesület képviselője

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás biztosítása
a személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban:
Törvény) szerint a települési önkormányzat önként vállalt feladata. A közszolgáltatást
Dombóváron 2013. január 7. napjától a Régió 2007 Kft. látja el. A közszolgáltatási
szerződés a pályázat alapján kiválasztott közszolgáltató megbízásáig (de legalább
2013. június 30. napjáig) hatályos.
A Pécs és Térsége Közösségi Közlekedéséért Egyesület az önkormányzat
megbízásából elkészítette a pályázati felhívás tervezetét. A tervezet szakmai
egyezetése a hivatal munkatársaival folyamatban van, emiatt egyelőre nem terjeszthető
a képviselő-testület elé. Tekintettel azonban arra, hogy a pályázat mielőbbi kiírása
rendkívül fontos, javaslom, hogy a testület döntsön a kiírásról és egyben hatalmazza
fel a Városgazdálkodási Bizottságot a felhívás és a dokumentáció jóváhagyására.
A Törvény 23. § (2) bekezdése értelmében a közszolgáltatási szerződést, amennyiben
az a közbeszerzésekről szóló törvény alapján szolgáltatási koncessziónak minősül - az
országos, a regionális és az elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatásra
vonatkozó közszolgáltatási szerződés kivételével -, a Törvény pályázatra vonatkozó
szabályai szerint kell megkötni. A pályázat nyilvánosan, a verseny tisztaságát és
átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik. 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.
Az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében előírt előzetes tájékoztatási
kötelezettség teljesítését követően a pályázati felhívást legalább kettő országos
napilapban, továbbá a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos
Értesítőben, az önkormányzat hivatalos honlapján, továbbá a helyben szokásos módon
is 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.
Az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (3) bekezdése értelmében a közszolgáltatási
szerződések időtartama korlátozott, és autóbuszos szolgáltatások esetén nem
haladhatja meg a tíz évet.
Szükség esetén – az eszközérték-csökkenés leírására vonatkozó feltételekre
figyelemmel – a közszolgáltatási szerződés időtartama legfeljebb 50%-kal
meghosszabbítható, ha a közszolgáltató olyan eszközöket biztosít, amelyek a
közszolgáltatási
szerződés
tárgyát
képező
személyszállítási
szolgáltatás
végrehajtásához szükséges eszközök összességének tekintetében jelentősek, és

túlnyomórészt a szerződés tárgyát képező személyszállítási szolgáltatásokhoz
kapcsolódnak.
A jelenlegi buszokkal kapcsolatos lakossági panaszokra való tekintettel a pályázati
felhívásban minimum követelményként szerepeljen az, hogy az ajánlattevő 10 évnél
nem régebben gyártott, alacsonypadlós buszokkal vállalja a szolgáltatást.
A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 2013. július 1jétől 2018. június 30. napjáig történő ellátására.
A képviselő-testület a pályázati felhívás és dokumentáció jóváhagyásával a
Városgazdálkodási Bizottságot bízza meg. A színvonalas szolgáltatás érdekében a
pályázati felhívásban minimum követelményként szerepeljen az, hogy az ajánlattevő 10
évnél fiatalabb, alacsonypadlós városi buszokkal vállalja a személyszállítási
közszolgáltatást.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Városgazdálkodási
Bizottság jóváhagyását követően a felhívás közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:

2013. április 5. - a bizottsági jóváhagyásra
a közzétételre – a jóváhagyást követően haladéktalanul.
Felelős:
Városgazdálkodási Bizottság – a jóváhagyás tekintetében
Polgármester – a közzététel tekintetében.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester

