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Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedés ellátására 

közszolgáltatási szerződés megkötése 

Sorszám: IV/11 

Előkészítette: Gál András osztályvezető 

Műszaki Osztály 
Döntéshozatal módja: 

egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. december 12-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 A KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt.-vel 2004. december 20. napján megkötött, 2005. 

január 1. napjától hatályos közszolgáltatási szerződés 2012. december 31. napján lejárt, melyet a 

Képviselő-testület 2013. december 31-ig újra kötött. A helyi járat fenntartására továbbra is szükség van, 

illetve az autóbuszvárók felújítására elnyert pályázat alapján a fenntartási idő végéig üzemeltetni is kell. 

 A szolgáltatás ellátására panasz nem volt és az utóbbi években önkormányzati támogatás nélkül, 

mérsékelt tarifákkal üzemelt. Az új kiírásban a jelenlegi menetrendet szerepeltetjük azzal a kiegészítéssel, 

hogy a fürdőhöz járó autóbusz Dánfokra is kiközlekedik. 

 A közszolgáltató kiválasztásárát a Tender-Co Kft-vel bonyolítjuk le, az eljárás ütemezése az 

alábbi: 

FELADATOK TERVEZETT ÜTEMEZÉSE- 

Békés Város Önkormányzata     

Pályázati eljárás lebonyolítása az alábbi tárgyban: Békés Város 
közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend 

szerinti személyszállítás 2014. január 01. napjától     

időpont esemény helye 

megbízó 
feladata/megjegyz

és 

2013. december 5.  
csütörtök 

A pályázati felhívás, valamint a 
pályázati kiírás tervezetének 
megküldése véleményezés 

céljából  

Tender-Co Kft. 

A dokumentációk 
átvizsgálása, 
észrevételek 

megtétele 

2013. december 9. hétfő 
A dokumentációk véglegesítése 

az észrevételek 
figyelembevételével 

Tender-Co Kft.  

2013. december 13. 
péntek 

A pályázati felhívás, valamint a 
pályázati kiírás jóváhagyása a 

bíráló bizottság által  
Békés  

A bíráló bizottság 
döntéséről szóló 

tájékoztatás  

2013. december 13.  
péntek 

A Közbeszerzési Hatóság 
tájékoztatása a pályázati eljárás 

elindításáról 
Tender-Co Kft.   

2013. december 16.  
hétfő 

A pályázati felhívás közzététele 
két országos napilapban, a 
Magyar Közlöny Hivatalos 

Értesítőjében, illetve az 
Önkormányzat hivatalos 

honlapján 

Békés   

2013. december 23.  
hétfő 

A pályázati felhívás 
megjelenése a Magyar Közlöny 

Hivatalos Értesítőjében 
Békés  

2014. február 24.  
hétfő 

Pályázatok benyújtása, 
pályázatok bontása  

Békés  

A bontás 
helyszínének 
biztosítása, a 

bontáson résztvevő 
személyek 

(önkormányzat 
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részéről) 
kiértesítése, döntés 

arról, hogy a 
benyújtott 

pályázatokban 
szereplő 

menetjegy/bérlet 
árak, valamint az 

igényelt 
önkormányzati 
ellentételezés 

figyelembevételével 
a pályázat 

elfogadható-e, vagy 
szükség van 

tárgyalásra, a bíráló 
bizottság döntése.  

2014. február 24.  
hétfő 

A pályázatok bontásáról 
készített jegyzőkönyv 

megküldése az érdekeltek 
részére 

Tender-Co Kft.  

2014. március 2.  
péntek 

A benyújtott pályázatokkal 
kapcsolatosan az önkormányzat 
észrevételeinek megküldése a 

Tender-Co Kft. részére (különös 
tekintettel a 

szerződéstervezetre, illetve a 
pályázatban benyújtott 
költségszámításokra) 

Békés  

2014. március 5.  
szerda 

A benyújtott pályázatok 
értékelés, az esetleges 

hiánypótlások, illetve a pályázat 
tartalmával kapcsolatos 

kérdések megküldése a pályázó 
részére  

Tender-Co Kft.  

2014. március 13.  
csütörtök 

A hiánypótlások benyújtási 
határideje  

Tender-Co Kft.  

2014. március 17  
hétfő 

 

Amennyiben tárgyalás 
szükséges, ennek időpontja 

Békés 

A tárgyalás 
helyszínének és a 

tárgyaláson az 
önkormányzatot 

képviselő 
személyek 

részvételének 
biztosítása 

2014. március 20.  
csütörtök 

A döntéshez szükséges 
előterjesztés megküldése az 

önkormányzatnak  

Tender-Co Kft. 
Békés 

 

2014. március ...  Testületi ülés, döntés Békés   

2014. március …  
 

Szerződéskötés  
 

Békés  

 

Tekintettel arra, hogy a fenti ütemezés szerint 2014. január 1. napjáig nem lesz új közszolgáltató, ezért a 

jelenleg érvényben lévő szerződést 2014. április 30. napjáig javasoljuk meghosszabbítani, mert 

amennyiben az új közszolgáltatási szerződés alapján a jegy és bérletárak változnak, annak díjait az 

Önkormányzatnak a hatálybalépést megelőzően 30 nappal közzé kell tenni. 

Javaslom, hogy az ez évi díjtételek legyenek a meghosszabbítás időtartamára is alkalmazva. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni. 

 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a KÖRÖS VOLÁN 

Autóbuszközlekedési Zrt-vel hatályban lévő közszolgálati szerződés 2014. április 30. napjáig 

történő meghosszabbítására - a határozat melléklete szerint - valamint felhatalmazza 

polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2013. december 05. 

 

 Izsó Gábor 

 polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről a KÖRÖS-VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt. 5600. Békéscsaba,Szarvasi út 

103. szám /cégszám: 04-10-001415., pénzforgalmi jelzőszám; Raiffeisen Bank Zrt. 12056008-00272051-

00100000, adószám: 11043883-2-44./ továbbiakban: Szolgáltató. 
 

másrészről Békés Város Önkormányzata 5630. Békés, Petőfi Sándor u. 2. /adószám: 15725060-2-04, 

pénzforgalmi jelzőszám: Erste Bank Nyrt. 11998707-04606811/ továbbiakban: Megrende1ő  

 

között alulírott helyen ás napon a következők szerint:  

 

ELŐZMÉNYEK, SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1. A felek között 2012. december 12-én létrejött, 2013. december 31-ig hatályos közszolgáltatási 

szerződés van érvényben. A Megrendelő a 2012. évi XLI. törvény 24 § 4. bek.-ben rögzítetteknek 

megfelelően -összhangban a 137/2007/EU. Rendelet 5. cikk (5) bekezdésével- a helyi közlekedés 

folyamatos biztosítása érdekében jelen szerződés keretein belül közvetlenül megbízza a Szolgáltatót 

Békés város helyi közlekedésének ellátására 2014. március 31-ig a jelenleg érvényben lévő szerződés 

időbeni hatályának meghosszabbításával. 

 

2. Felek a jelenleg érvényben lévő szerződés 26. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

„26. Általános szabályok  

Felek jelen szerződést határozott időre, 2013. január 1-től 2014. április 30-ig kötik.” 

 

3. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést együttműködési keret-megállapodásként kezelik. 

Kijelentik, hogy a jelen keret-megállapodás mellékleteit képezik az Önkormányzat Képviselő-

testülete által hozott határozatok, a város jegyzője által jóváhagyott helyi menetrendek, valamint a 

Megrendelő és a Szolgáltató között későbbiekben létrejövő jelen keret-megállapodáshoz kapcsolódó 

szerződések, megállapodások is.  

4.) Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen közszolgáltatási 

szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak. 

5.) Felek a közszolgáltatási szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt aláírásra teljes jogkörrel rendelkező képviselők által írták alá. Jelen vállalkozási 

szerződésmódosítás öt darab, magyar nyelvű, eredeti példányban készült. 

 

Békéscsaba, 2013. december 17. 

 ……………………………….  ………………………………. 

  Önkormányzat    Körös-Volán Zrt. 

     Izsó Gábor       Fekete Antal 

    polgármester       vezérigazgató 


