
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J A V A S L A T 

 
Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállítási feladat ellátására kiírandó pályázati eljárás lefolytatására 

létrehozandó Eseti Bizottság kijelölésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Előterjesztő:  Polgármester 

     Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály 

       

Ózd, 2016. január 28. 

 



Az Ózd város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat a 2013. 

július 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés 

alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. látja el. 

 

Ózd város közigazgatási területén a helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállítási feladatok 350 ezer km/év futásteljesítmény mellett, mintegy évi 80 M Ft 

ellentételezési igénnyel (veszteséggel) kerülnek ellátásra. A helyi feladatok ellátását 53 ezer 

km/év helyközi futásteljesítmény is segíti, mely járatok az úgynevezett kombinált bérletekkel 

vehetőek igénybe.  

 

A jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés 2016. december 31-én lejár, az 

Önkormányzatnak azonban – a településszerkezeti adottságokat és a lakossági elvárásokat 

figyelembe véve – azt ezt követő időszakban is szükséges biztosítania a helyi közforgalmú 

autóbusz közlekedéssel összefüggő feladatok ellátását. 

 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) bekezdésének 

rendelkezései alapján a települési önkormányzat önként vállalt feladata lehet: 

a) a helyi személyszállítás fejlesztésére vonatkozó - az országos, a regionális és az elővárosi 

közforgalmú személyszállítással, az épített és természeti környezet védelme érdekében 

összehangolt, a fejlett információs és kommunikációs technológiák alkalmazására alapozott - 

koncepciók jóváhagyása, valamint azok végrehajtásának megszervezése, 

b) a gazdaság és a társadalom személyszállítási közszolgáltatások iránti igényének 

megállapítása, nyomon követése, 

c) a közszolgáltatások megszervezésével kapcsolatos intézményi és szabályozási 

keretek kialakítása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások megszervezése, a 

közlekedési szolgáltató kiválasztása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások - a 

személyszállítási közszolgáltatási szerződések megkötésével történő - megrendelése, 
d) a helyi közlekedés díjainak szerződés keretében történő megállapítása, a helyi 

személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 

megtérítése, valamint a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése, 

e) a település helyi közszolgáltatási személyszállítási szolgáltatásának ellátására 

vonatkozó menetrendi koncepciók kidolgozása. 

 

A személyszállítási törvény 23. § rendelkezései alapján a közlekedési szolgáltató kizárólag 

közszolgáltatási szerződés keretében bízható meg. 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. 

 

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat által fizetendő ellentételezési igény a jövőben 

csökkenthető legyen, előzetesen megvizsgálásra kerültek a feladat jövőbeli ellátásával 

kapcsolatos új stratégiai irányvonalak, a 2016. évben kiírandó pályázat szakmai előkészítése 

már korábban elkezdődött. Ennek során – többek között – szakértő bevonásával kidolgozásra 

került a helyi közlekedés lehetséges új menetrendi koncepciója, amely a 2017. január 1-től 

kezdődő időszakra megalapozhatja a feladat ellátását. Az új koncepció megvizsgálására, a 

kiírandó pályázat feltételeinek előkészítésére, a pályázati eljárás lefolytatására azonban 



célszerű létrehozni egy Eseti Bizottságot, amely megfelelően előkészített javaslatokat terjeszt 

a Képviselő-testület elé.  

 

Fent leírtak alapján 2016. évben az alábbi táblázatban összefoglalt feladatok elvégzése 

szükséges a helyi közlekedési szolgáltató kiválasztása, és az új közszolgáltatási szerződés 

megkötése tekintetében: 

 

Elvégzendő feladat Javasolt határidő/időszak 

Pályázati eljárás lefolytatására eseti bizottság 

létrehozása 

2016. januári képviselő-testületi ülés 

Pályázati kiírás szakmai előkészítése, 

javaslat előkészítése a Képviselő-testület felé 

2016. február - április 

Pályázat kiírásáról döntés 2016. májusi képviselő-testületi ülés 

Pályázat beadási határideje 2016. szeptember 30. 

Beérkezett pályázatok értékelése, döntési 

javaslat előkészítése a Képviselő-testület felé 

2016. október - november 

Döntés az pályázat eredményéről és az új 

közszolgáltatási szerződés megkötéséről  

2016. novemberi képviselő-testületi ülés 

 

 

Javaslat: 

A 2017. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozóan az Önkormányzatnak – megfelelő 

szakmai segítséget is igénybe véve – ki kell dolgoznia a valós igényekhez igazodó, a lehető 

legkisebb veszteséggel működtethető helyi közlekedés feltételrendszerét. A jelenlegi 

szolgáltatást végző Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által összesített 

paraméterek figyelembevételével, a pályázat feltételeinek meghatározására szükséges egy 

Eseti Bizottság létrehozása.  

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelöljön ki egy Eseti Bizottságot a helyi, 

autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében 

történő ellátására kiírandó pályázati felhívás részletes tartalmi elemeinek 

meghatározására, illetve a pályázati eljárás lefolytatására. 

Előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő 

megjelentetéssel tegyünk eleget. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 



Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2016. (I.28.) határozata 

Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállítási feladat ellátására kiírandó pályázati eljárás lefolytatására 

létrehozandó Eseti Bizottság kijelöléséről 

 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendeletében Ózd város helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 

feladatát önként vállalt feladatként határozta meg. 

 

2. A Képviselő-testület az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött 

közszolgáltatási szerződés 2016. december 31-én történő megszűnésére tekintettel Ózd város 

helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés 

keretében történő ellátására pályázatot ír ki. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 

1370/2007/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében meghatározott tartalommal elkészített 

előzetes tájékoztatót az Európai Unió Hivatalos Lapjában tegye közzé. 

 

3. A Képviselő-testület a 2.) pontban meghatározott pályázati felhívás részletes tartalmi 

elemeinek meghatározására, illetve a pályázati eljárás lefolytatására az alábbi személyekből 

álló … fős Eseti Bizottságot jelöli ki:  

 

          …………………… – elnök 

 …………………… – tag 

 …………………… – tag 

 …………………… – tag 

 …………………… – tag 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza az Eseti Bizottságot, hogy szakmai információgyűjtés, 

igényfelmérés céljából az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel, illetve egyéb 

érintettekkel tárgyalásokat kezdeményezzen. 

 

5. A határozat 3.) pontjában kijelölt Eseti Bizottság által előkészített pályázat kiírásáról a 

Képviselő-testület a 2016. májusi ülésén dönt. 

  

Felelős: Pályázati felhívás előkészítéséért és döntésre előterjesztésért: Eseti Bizottság elnöke 

 Az Eseti Bizottság munkafeltételeinek biztosításáért: 

 PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

 Előzetes tájékoztató közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában: Polgármester 

 Határidő: döntést követően azonnal, ill. 2016. májusi képviselő-testületi ülés 

 


