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Az előterjesztés tárgya:  Autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti 
személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása 
  

  
 

Iktatószám: 2100/2017.                    Melléklet: 6 db 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Horváth László irodavezető 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság 
 

Hatáskör 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 19. 
Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 29. § (2) bekezdés 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet V/C. 6. 

  
 
 
 
Meghívott:  
Bebics János vezérigazgató  Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 

7400 Kaposvár, Füredi u. 180. 
 
A határozatot kapja: 
ld. meghívott 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 28-án az 50/2017. 
(IV.28.) sz. határozatával döntött a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett 
személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzétételéről (1. sz. melléklet). 
Fenti eljárás megindítását az indokolta, hogy az önkormányzat és a Pannon Volán Zrt. 
jogutódja – a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. – között meglévő szerződés 
2017. december 31. napját követően hatályát veszti. 
 
A Képviselő-testület részére a 2017. szeptember 27-i ülésen a „Beszámoló a lejárt 
határidejű határozatok teljesítéséről” szóló napirend keretében tájékoztatást adtunk 
arról, hogy a pályázati eljárás eredménytelenül zárult, mivel nem érkezett be egy 
pályázat sem. Mint azt már korábbi előterjesztésekben többször jeleztük a 
személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény eredménytelen pályázati 
eljárás esetén lehetőséget ad arra, hogy a kiíró közvetlenül bízza meg a 
közszolgáltatással az általa kiválasztott és a feladatot vállaló szolgáltatót. A megbízás 
a törvény 24. § (4) és (5) bekezdéseiben foglaltak szerint az új eljárás lebonyolításához 
szükséges időtartamra, de legfeljebb két évre szólhat. A közszolgáltatási szerződés 
módosítására 2015. decemberében – a 2015-ben lefolytatott és szintén eredménytelen 
pályázati eljárást követően – már sor került. Most a két évvel későbbi eredménytelen 
eljárást követően újabb szerződésmódosítás szükséges a szolgáltatás biztosítása, 
folyamatossága érdekében. 2017 szeptemberében levélben (2. sz. melléklet) 
megkerestem a DDKK Zrt. vezérigazgatóját, és javasoltam a jelenleg hatályos 
szerződés két évvel történő meghosszabbítását. Október közepén a szolgáltató 
levelében megküldte a közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosításának tervezetét (3. 
sz. melléklet), mellyel kapcsolatban egyeztettünk. Az egyeztetéssel kapcsolatos 
levelezés anyagát a 4. sz. és 5. sz. mellékletek tartalmazzák. A mindkét fél által 
tartalmilag megfelelőnek tartott szerződésmódosítás-tervezet az előterjesztés 6. sz. 
melléklete. 
 
Az elkövetkező két évben újra le kell folytatnunk egy nyílt pályázati eljárást az új 
szolgáltató kiválasztására. Ezt megelőzően az ajánlattételi felhívás közzététele előtt 
legalább egy évvel ismételten közzé kell tenni a nyilvános pályázat főbb adatait, 
igazodva az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete 7. cikk (2) 
bekezdésében foglaltakhoz. A jogszabályi előírás figyelembevételével a képviselő-
testület legközelebb 2019. első negyedévében tárgyalhatja a nyílt pályázati eljárás 
ajánlattételi felhívásának közzétételéről szóló előterjesztést.  
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az 
illetékes bizottságok állásfoglalását figyelembe véve hagyja jóvá a személyszállítási 
közszolgáltatási szerződés módosítását, valamint a nyilvános pályázati eljárás 
előkészítésének megindítását! 
 
Határozati  javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság, a gazdasági és településfejlesztési bizottság valamint a jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta az 



„Autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés módosítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1.) A képviselő-testület az autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti 
személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását az 
előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és ezzel a 
személyszállítási közszolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) 
bekezdése alapján közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással a Dél-dunántúli 
Közlekedési Központ Zrt-t határozott időre, 2019. december 31. napjáig. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást a szolgáltatóval 
aláírja. 
 
Határid ő: 2017. december 15. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

2.) A képviselő-testület jóváhagyja a helyi menetrend szerinti személyszállítást 
biztosító közszolgáltató kiválasztására irányuló pályázati eljárás 
előkészítésének megindítását.  
Utasítja a jegyzőt, hogy az eljáráshoz kapcsolódó alapadatoknak az Európai 
Unió Hivatalos lapjában való előzetes közzétételéről gondoskodjon.  
 
Határid ő: 2018. január 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Komló, 2017. november 22. 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester 
 
 
 
 



1. sz. melléklet 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2017. április 28-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

50/2017. (IV.28.) sz. határozata 
 

Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási 
közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a helyi menetrend szerinti 
autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás pályázati felhívásával kapcsolatos 
előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási 
közszolgáltatásra vonatkozó előterjesztés 3. sz. és 4. sz. mellékletét képező pályázati 
felhívásban és pályázati kiírásban foglaltakkal egyetért.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a személyszállítási szolgáltatásról szóló 
2012. évi XLI. törvény előírásainak megfelelően jelentesse meg.  
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat eredményéről szóló írásos 
összegző anyagot – az érintett bizottságok állásfoglalását követően – döntéshozatalra a 
képviselő-testület havi rendes ülésére terjessze be. 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
3.) A benyújtott pályázatok boríték bontására, elbírálására és az összegző anyag 

elkészítésére a képviselő-testület az alábbi ideiglenes munkacsoportot hozza létre: 
 
Elnök:  Polics József polgármester 
Tagok:  dr. Barbarics Ildikó képviselő 
  Szarka Elemér képviselő 
  dr. Müller József aljegyző 
  Horváth László irodavezető 
Az ideiglenes munkacsoport megbízatása megválasztásával kezdődik és a képviselő-
testületnek a nyertes szolgáltatóra vonatkozó döntésével szűnik meg.  

K.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző         polgármester 
 
A kiadmány hiteléül: 

 



2. sz. melléklet 

 



3. sz. melléklet 
From:  DDKK vezérigazgató [mailto:vezer@ddkk.hu]  
Sent: Monday, October 16, 2017 2:40 PM 
To: Polics József <polgarmester@komlo.hu> 
Cc: horvathz@ddkk.hu 
Subject: Közszolgáltatási szerződés _ 2. sz. módosítás 
 
 
 
Komló Város Polgármesterei Hivatala 
Polics József 
polgármester 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Hivatkozva a 2017. szeptember 27. napján kelt „Közszolgáltatási szerződés 
meghosszabbítása” tárgyú levelében foglaltakra, mellékelten megküldöm a Dél-
dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által javasolt Közszolgáltatási szerződés 2. 
számú módosításának tervezetét. 
 
Kérem szíves visszajelzését a módosítás tartalmát illetően. 
 
Tisztelettel: 

Bebics János 
vezérigazgató 

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.  
7400 Kaposvár, Füredi utca 180. 

tel.: 82 506-115, fax: 82 419-832 
e-mail: vezer@ddkk.hu  
 



4. sz. melléklet 

 



5. sz. melléklet 
 

 



6. sz. melléklet 
Közszolgáltatási Szerződés Módosítás 

TERVEZET 
 
amely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3., 
adószám: 15331524-2-02, képviseli: Polics József polgármester), mint megrendelő 
(továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (7400 Kaposvár, Füredi u. 180., 
adószám: 24201016-2-14, Cg.: 14-10-300286, bankszámlaszám: 12100011-10300284, 
képviseli: Bebics János vezérigazgató), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) 
(együttes említésük esetén: Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek 
mellett: 
 

1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő és a Szolgáltató jogelődje, a PANNON VOLÁN 
Zrt. (7622 Pécs, Siklósi út 1.) 2007. december 6. napján 8 évi időtartamú, a helyi 
menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás ellátására irányuló 
közszolgáltatási szerződést kötöttek egymással (továbbiakban: Alapszerződés). 
 
Rögzítik továbbá a felek, hogy a szerződés kötő Pannon Volán Autóbusz-közlekedési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7622 Pécs, Siklósi út 1.) 2014.  december 31-
ei hatállyal jogutódlással megszűnt, beolvadt a Dél-dunántúli Közlekedési Központ 
Zrt-be. A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. a jelen megállapodással érintett 
közszolgáltatási szerződés tekintetében a Pannon Volán Autóbuszközlekedési Zrt. 
jogutódja.  

 
2. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés időbeni hatálya, annak 2015. december 30. 

napján létrejött módosításában foglaltaknak megfelelően 2017. december 31. napjáig 
áll fenn. Megrendelő a közlekedési szolgáltató kiválasztására a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: törvény) 23. § (2) 
bekezdése alapján 2017. év májusában pályázatot írt ki, amely pályázati eljárás ajánlat 
hiányában ismételten eredménytelenül zárult. 
 

3. Felek megállapodnak, hogy a pályázat eredménytelensége miatt a Megrendelő, mint 
ellátásért felelős a törvény 24. §-ában foglaltak alapján a Szolgáltatót a 
közszolgáltatással közvetlenül bízza meg.  
 
Fentiekre tekintettel a Felek az Alapszerződést meghosszabbítják oly módon, hogy 
annak 3. pontjának vonatkozó második bekezdését közös megegyezéssel az 
alábbiak szerint módosítják: 
 
„Ez a szerződés határozott időtartamra jött létre, mely 2008. január 1. napjának 000 
órájától 2019. december 31. napjának 2400 órájáig érvényes és hatályos.” 
 

4. Felek az Alapszerződés 6.4.3. pontját – tekintettel a Pécsi Ítélőtábla Gf. 
IV.30.513/2012/4. számú ítéletében foglaltakra – a következőkkel egészítik ki: 
 
„A közszolgáltatás ellátása során a Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel 
összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült 



indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére 
jogosult (továbbiakban: ellentételezés).  
 
A felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató 2019. március 31. és 2020. március 31. 
napjáig köteles részletes, a szolgáltatással kapcsolatban az előző években, azaz 2018. 
és 2019. évben szerzett bevételeinek és valamennyi felmerülő kiadásának igazolására 
a hatályos magyar és európai uniós szabályok figyelembevételével. Megrendelő 
jogosult a Szolgáltató által megadott adatokkal kapcsolatban – szükség esetén – 
részletes tájékoztatást kérni és a Szolgáltatót további adatok szolgáltatására felhívni, 
amennyiben a benyújtott igazolás hiányos, illetve az ellentételezés tekintetében 
alkalmazandó 1370/2007/EK rendelet, valamint a 2012. XLI. törvény vonatkozó 
rendelkezéseinek alkalmazása céljából az szükséges. 
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a 2018. évre vonatkozó ellentételezés 
összegét - a Szolgáltató által 2019. március 31. napjáig benyújtandó beszámolók, 
igazolások alapján - legkésőbb 2019. december 31. napjáig a Szolgáltató részére 
megfizeti. 
Megrendelő kötelezettséget vállal továbbá az előzőekben meghatározottak szerint a 
2019. évre vonatkozó ellentételezés összegének megfizetésére a Szolgáltató részére, 
2020. december 31. napjáig.  
Felek az ellentételezés összegének megfizetéséről külön megállapodásban is 
rendelkezhetnek.” 

 
5. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett részei 

változatlanul hatályban maradnak. 
 

6. Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgáltatás 
folyamatossága érdekében jelen szerződés módosítást a ……………… /2017. (XI.30.) 
sz. határozatával jóváhagyta.  

 
Felek a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
4 (négy) eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá. 
 
Kaposvár, 2017…………………… 
 
 
 
 
 
  Komló Város Önkormányzata      Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 
                Megrendelő                Szolgáltató 
 


