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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2018. december 13-i ülésére 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető el. 

 

 

 

   

Tárgy: Döntés „Várpalota város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett 

menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátása” tárgyában meghirdetett 

pályázati eljárásában  

 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

 

Előkészítő:     dr. Ignácz Anita Éva a bírálóbizottság elnöke 

Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző  

                       

 

Az előterjesztést megtárgyalta:    

 

Gazdasági Bizottság 

  Jogi és Ügyrendi Bizottság 

  Pénzügyi Bizottság 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.  

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

Bérczes Beáta          Sándor Tamás                  dr. Ignácz Anita Éva 

               jogi előadó                           aljegyző                                    jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 160/2018. (IX.27.) számú határozatával 

pályázati eljárást kezdeményezett a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 

törvény (a továbbiakban: Törvény) előírásainak megfelelően Várpalota város közigazgatási 

területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátása 

tárgyában.  

A Törvény 23. § (8) bekezdése értelmében a beérkezett pályázatok elbírálásáról az ellátásért 

felelősnek a beérkezett pályázatok adatait összegző és a döntés részletes indokolását ismertető 

emlékeztetőt kell készítenie a pályázat eredményének kihirdetéséig. Az emlékeztetőnek 

tartalmaznia kell a kiválasztott szolgáltató alkalmasságát igazoló tényeket, a megfelelő színvonalú 

szolgáltatás nyújtásának garanciáit és – amennyiben van ilyen – a közlekedési szolgáltatót a 

közszolgáltatási kötelezettség ellátása fejében megillető pénzügyi ellentételezés mértékét. Az 

ellátásért felelősnek az emlékeztetőt a pályázattal összefüggő valamennyi dokumentummal együtt 

a közszolgáltatási szerződés megkötésétől számított 10 évig meg kell őriznie. Az emlékeztetőben 

foglaltak közérdekből nyilvános adatnak minősülnek. 

 

A Törvény által előírt emlékeztetőt az alábbiak szerint terjesztem elő: 

 

A pályázat közzététele, a pályázók köre: 

 

A pályázati felhívás és kiírás közzététele szabályszerűen megtörtént, a pályázati dokumentációt 

egyetlen cég, az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 9700 

Szombathely Körmendi u. 92. (a továbbiakban ÉNYKK Zrt) vásárolta meg, majd pályázatát a 

rendelkezésre álló határidőn belül, 2018. december 3-án 10 óráig benyújtotta.  

 

Az ÉNYKK Zrt. pályázatának értékelése: 

 

Formai szempontból a pályázatot határidőre, a pályázati kiírás 11. pontjában foglalt formai 

követelményeknek megfelelően nyújtotta be pályázó. 

 

A pályázatot a kért darabszám szerint, 2 papíralapú — 1 eredeti és 1 másolati — példányban 

nyújtották be magyar nyelven, egymástól határozottan elkülönülő iratkötegekben, becsomagolt 

állapotban. A pályázat minden tartalommal rendelkező oldalát egyesével növekvő 

számsorrendben sorszámmal látták el. A pályázat minden tartalommal rendelkező oldalát a 

cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátta. A pályázat eredetisége és bontatlansága biztosított volt. 

A pályázati példányok fedőlapján szerepelt az „EREDETI”, illetve „MÁSOLAT” felirat.  

 

A beérkezett pályázatot a bíráló bizottság tagjai valamint a megbízott jogi szakértő átvizsgálta, és 

elkészítették a pályázat értékelő lapját, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Az értékelő lap alapján megállapítható, hogy a pályázóval szemben kizáró ok nem áll fenn, 

pénzügyileg, gazdaságilag, továbbá műszakilag és szakmailag is alkalmas a pályázatban 

meghirdetett feladat ellátására. 

A pályázathoz csatolt igazolásokon felül a pályázat a kiírás 12. és egyéb pontjaiban foglalt 

valamennyi kötelező tartalmi elemmel rendelkezik, amelyek a pályázó alkalmasságát és a 

megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtásának garanciáit alátámasztják. 

 

A pályázónak a szolgáltatás ellátására vonatkozó pénzügyi alkalmasságát támasztja alá a pályázó 

által csatolt igazolás arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn adó és vámtartozása, a csatolt 2017. 

évre vonatkozó éves beszámoló, és a saját tőke mértéke, mely az előző év végén 15.802.373 EFt 

volt. 



A pályázónak a szolgáltatás ellátására vonatkozó tárgyi, környezetvédelmi, műszaki-szakmai 

alkalmasságát igazolja a csatolt autóbuszos személyszállítási engedély, a megfelelő telephely, 

kiszolgáló létesítmények, autóbusz állomás, irodaépület megléte, a csatolt referencia igazolás, a 

tevékenységére vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2015 minőségbiztosítási tanúsítvány, valamint, 

hogy kellő méretű, a pályázati kiírás feltételeinek megfelelő életkorú és a környezetvédelmi 

követelményeknek megfelelő járműpark áll a cég rendelkezésére. 

A pályázónak a szolgáltatás ellátásának személyi feltételeire vonatkozó alkalmasságát támasztja 

alá az alkalmazott szervezeti felépítés és vállalatirányítási rendszer, valamint az, hogy elegendő 

szakképzett munkavállaló áll a cég rendelkezésére. A pályázatot 2019. évre vonatkozó megfelelő 

férőhely kibocsátási és a várható teljesítmény kibocsátási számítás támasztja alá. 

 

A szolgáltató a közszolgáltatási kötelezettség ellátása fejében őt megillető pénzügyi ellentételezés 

mértékét 2019. évre 52.245.000 forintban jelölte meg, amely tartalmazza az esetleges 

költségvetési, vagy egyéb forrásból az Önkormányzat által igényelhető helyi közösségi közlekedés 

támogatására felhasználható forrásokat is. 

 

Az ajánlat elbírálása a pályázati kiírás szempontrendszere szerint: 

 

Az ajánlat bírálati lapját a pályázati kiírás szempontrendszere szerinti pontszámokkal a pályázat 

értékelő lapjának 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

Az ÉNYKK Zrt. benyújtott pályázata tehát a bíráló bizottság megállapításai, a pályázati értékelő 

lap és mellékletei, valamint az itt leírtak alapján érvényes.  

Javasolom, hogy Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete döntsön annak 

eredményességéről is, annak érdekében, hogy 2019. január 1-jével az új közszolgáltatási 

szerződés megköthető legyen a nyertes pályázóval. 

A teljes pályázat az előterjesztés mellékletét nem képezi, az ügyintézőnél megtekinthető. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését a nyertes 

pályázó tekintetében meghozni szíveskedjen! 

 

 

 

Várpalota, 2018. december 5. 

 

 

     

                Campanari-Talabér Márta 

                                                                                                    polgármester 

 



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota Gárdonyi G. u. 39. 
 

 
 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. december 13-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

 

…/2018. (XII. 13.) képviselő-testületi határozat: 

 

 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Várpalota Város közigazgatási 

területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátása” 

tárgyú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

 

2. A Képviselő-testület nyertes pályázónak az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt.-t (9700 Szombathely Körmendi u. 92.) hirdeti ki. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázat tartalmának 

megfelelő közszolgáltatási szerződés aláírására 2019. január 1. – 2020. december 31. 

közötti időszakra vonatkozóan, mely szerződés jelen határozat mellékletét képezi. 

 

 

Határidő:  A szerződés aláírására 2018. december 31.      

Felelős:      Campanari-Talabér Márta polgármester      

Végrehajtásban közreműködik: Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző 

 

 

Várpalota, 2018. december 13. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta     dr. Ignácz Anita Éva 

               polgármester                                                                            jegyző 


