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Tárgy: Helyi autóbuszközlekedés versenyeztetés 

elbírálása 

Sorszám: IV/5 

Előkészítette: Gál András osztályvezető 

Műszaki Osztály 
Döntéshozatal módja: 

egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. március 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi XLI. törvény 23. § -ban 

foglaltaknak megfelelően, Békés város közigazgatási területén 10 éven keresztül autóbusszal 

végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő 

ellátására pályázati felhívást jelentetett meg a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő 

Hivatalos Értesítő 2013. évi 61. számában. A felhívást megjelentettük továbbá a Napi 

Gazdaságban és a Magyar Nemzetben is. 

 

A pályázat benyújtási határideje 2014. február 24. napja volt, mely határidőre egyedül 

a Körös-Volán Autóbuszközlekedési Zrt. nyújtott be ajánlatot. A tárgyalás lefolytatása után a 

mellékelt menetrendet ajánlotta meg a pályázó, mely a jelenlegi menetrendnek a Dánfoki 

járattal való kiegészítése. 

 

Az önkormányzattól igényelt ellentételezési összeg kalkulációjánál ajánlattevő az 

alábbi tényezőket vette figyelembe: 

- A tarifák emelkedésénél évente 2015-től 2,5%-os emelkedéssel számoltak.  

- Az utas által fizetett bevételek esetében változással nem kalkuláltak. Tanuló/nyugdíjas 

bérletek esetében 3.500 db/év önkormányzati bérletvásárlással számoltak.  

- A szociálpolitikai menetdíj támogatás változásával nem számoltak. A tanuló/nyugdíjas 

bérletekhez kapcsolódóan 1.710 Ft/db szociálpolitikai menetdíj támogatást, a kötelezően 

biztosítandó ingyenes utazásokra meghatározott támogatást 18 Ft/lakos díjtételt, 19.967 fő 

békési lakost vettek figyelembe.  

- Nem szerepeltettek a bevételek között állami normatív támogatást.  

- A költségek tervezésekor minden költségelemnél évente 3,5%-os ráfordítás emelkedéssel 

számoltak.  

 

A szolgáltató költségtérítési többletigényt a megrendelővel szemben abban az esetben 

kezdeményezhet, ha számszerűsítetten alátámasztja és igazolja a pályázat kiírásakor fennálló 

körülmények (a szerződés megkötését követően) jelentős változását (a megrendelő által 

igényelt futásteljesítmény növekedését eredményező menetrend módosítás, utazási igények 

csökkenése, gazdálkodási, vagy adókörnyezet változása).  

Csak azok a változások szolgálhatnak a költségtérítési többletigény érvényesítésének alapjául, 

amelyek a szerződés megkötésekor – tekintettel a szerződés időtartamára – a szolgáltató 

részéről a tevékenység szokásos üzleti kockázataként nem voltak számszerűsíthetőek. 
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A megajánlott viteldíjak az alábbiak: 

 Autóbuszon eladott menetjegy  130,- Ft 

 Összvonalas havi bérlet 3.000,- Ft 

 Tanuló- és nyugdíjas bérletek 1.150,- Ft 

Az önkormányzattól igényelt ellentételezés mértéke: 2.716.000,- Ft (Az igényelt 

ellentételezés mértéke a 2023. évben szükségessé váló önkormányzati ellentételezés mértékét 

határozza meg. A 2014 – 2022. évek vonatkozásában az igényelt önkormányzati ellentételezés 

mértékét szintén csatoltuk.) 

 

 Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Körös-Volán 

Autóbuszközlekedési Zrt. ajánlatát és felhatalmazza polgármesterét, hogy 2014. május 

1. – 2023. december 31. közötti időszakra – a Békés városában végzendő helyi autóbusz 

közlekedésére vonatkozó - közszolgáltatási szerződést megkösse. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:       Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2014. március 19. 

 

 Izsó Gábor 

 polgármester 

 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
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