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Tisztelt Képviselő-testület! 

Gödöllő Város Képviselő-testületének 182/2017. (X. 19.) sz. önkormányzati határozata 
alapján Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdetett a Gödöllő város közigazgatási 
területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében 
történő ellátására. A pályázati felhívás megjelent a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő 
Hivatalos Értesítőben 2017. november 9-én, a Hivatalos Értesítő 2017. évi 56. számában, 
valamint a Magyar Hírlap és a Magyar Nemzet című napilapokban 2017. december 10-én. A 
Pályázati felhívás és a Pályázati dokumentáció 2017. november 10-étől Gödöllő Város web 
lapján folyamatosan, ingyenesen elérhető és letölthető volt. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2018. január 10. 15 óráig 1 db pályázat érkezett be. 

Pályázó neve: Volánbusz Közlekedési Zrt. 
címe: 1091 Budapest, Üllői út 131. 

Az ajánlat vonatkozik a jelenlegi autóbuszvonalak működtetésére: 

Ellentételezés mértéke nettó: 124.070.065.-Ft/év 

Szakmai ajánlat, bírálati alszempontok: 

EURO 3 motorral rendelkező buszok száma: 4db 

A minimum EURO 3-nál korszerűbb motorral rendelkező buszok száma: 63 db 

Légkondicionált járművek száma: 67 db 

Környezetkímélő, zéró C02 kibocsájtásújárművek száma egyes vonalakra: 0 db 

Környezetkímélő, zéró C02 kibocsájtású járművek száma a teljes hálózatra: 0 db 

A pályázati felhívás és a dokumentációban előírtak értelmében a pályázat a jelenlegi 
járatokkal és útvonalakon történő menetrend szerinti autóbusz közlekedés ellátására szólt. 
Más, alternatív szolgáltatásra ajánlatot tenni nem lehetett. 

2018. január 11-én megtörtént a pályázat bontása. Ezt követően a bírálóbizottság 2018. január 
17-én megtartotta ülését, és a kiíró részéről az alábbiakat állapította meg: a VOLÁNBUSZ 
Közlekedési Zrt. ajánlata megfelel a pályázati felhívásban és a dokumentációban leírt 
alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattal kapcsolatban az eljárás érvénytelenítésére okot 
adó nem körülmény merült fel, azonban olyan indokolatlanul magas áremelkedésre utal az 
ellentételezés összege, amelyet az alábbi kimutatás szemléltet: 

jelenlegi pályázati %-os 
éves díj: éves díj: növekedés: növekedés 

éves ellentételezés 
mértéke: 94 MFt 124 MFt 30 MFt 32% 

helyi járatok Ft/km 
költsége: 332,4 465,5 133, 1 40% 

helyközi járatok Ft/km 
költsége: 36,8 38,3 1,5 4% 
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A jelenlegi szerződési szolgáltatási árhoz képest 32 %-os árnövekedést kíván érvényesíteni a 
Volánbusz Zrt., melynek indokai, körülményei számunkra ismeretlenek. 
2017-ben 95.090.128.-Ft-ot fizetett ki Gödöllő Város Önkormányzata a szolgáltatás 
ellenértékeként a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek. 
Az önkormányzat költségvetésében jelenleg nem áll rendelkezésre a jelenlegi ajánlatban 
szereplő magasabb összeg és a jövőre nézve sem tervezhető be ekkora arányú áremelésnek 
megfelelő kiadás a város okszerű és takarékos gazdálkodásával kapcsolatos elvárások miatt. 

A Bírálóbizottság javaslata alapján, magam is javaslom, hogy ne történjen meg a 
szerződéskötés, mert bár a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. ajánlata érvényes, de költségvetési 
fedezethiányra való hivatkozással e r e d m é n y t e 1 e n. 

A Bírálóbizottság javaslata, hogy a döntés meghozatalára jogosult Képviselő-testület - az 
egyedüli pályázó - VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. a pályázatának eredménytelensége 
megállapítása mellett hozzon döntést, költségvetési fedezethiányra való hivatkozással. 

A jelenleg hatályban lévő személyszállítási közszolgáltatási szerződés időbeli hatálya 2018. 
február 28-áig tart. 
A jelenlegi szerződés alapján ugyancsak a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. a szolgáltató így a 
közszolgáltatás folyamatos biztosítása miatt szerződésmódosítást kell eszközölni, egy újabb 
eredményes pályázat elbírálásáig - a menetrend szerinti autóbusz személyszállítási 
közszolgáltatás ellátására - a jelenlegi autóbuszvonalak működtetésére. 
Amennyiben nem a jelenlegi szerződésben foglaltaknak megfelelő - lényeges - feltételek 
mellett vállalja a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. a szerződés módosítását és annak 
teljesítését, abban az esetben a Képviselő-testület dönt a szerződésmódosítás tárgyában. 
Amennyiben a feltételeket a szerződő felek változatlan tartalommal fenntartják, a 
polgármester aláírja a szerződés módosítását a Képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bírálóbizottság javaslatát elfogadva hozza meg 
döntését a „Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz
közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására" meghirdetett pályázat 
elbírálásáról, a határozati javaslat elfogadásával! 

Gödöllő, 2018. január „ 1 „. 



Határozati javaslat 

Gödöllő Város Képviselő-testülete a 

„ Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi 
autóbusz-közlekedés közswlgáltatási szerződés keretében történő ellátására" 
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meghirdetett pályázat elbírálásáról a 2012. évi XLI. tv. 23. §-ának (8) bekezdésében foglaltak 
alapján az alábbi emlékeztetőt fogadja el: 

Emlékeztető a „ Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi 
autóbusz-közlekedés közswlgáltatási szerződés keretében történő ellátására"című, a 

18212017. (X. 19.) sz. önkormányzati határozattal elrendelt pályázat elbírálásáról 

Gödöllő Város Képviselő-testülete a 182/2017. (X. 19.) sz. önkormányzati határozatával 
pályázatot hirdetett Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz
közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására. 

Az ajánlattevő 124.070.065.-Ft/év (nettó) ellentételezést kér a szolgáltatásért, melyet 
összességében 3 évre vállalna ellátni, az ajánlatában mellékelt szerződés-tervezete alapján. 

Mindezek alapján, a Bírálóbizottság javaslatát elfogadva, a Képviselő-testület az egyedüli 
pályázó VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. ajánlatában szereplő indokolatlanul magas 
ellentételezés miatt, az eljárás eredménytelenné nyilvánítása mellett dönt, költségvetési 
fedezethiányra való hivatkozással. 

Határidő: az eredményhirdetésre a pályázati tájékoztató szerint. 
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 

Határozati javaslat 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelenlegi szolgáltató 
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. hatályban lévő - a jelenlegi menetrend szerinti 
autóbuszvonalak működtetésére vonatkozó szerződésének meghosszabbításáról, a 
közszolgáltatás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében, az újabb eredményes pályázat 
elbírálásáig szerződést kössön. Amennyiben a személyszállítási közszolgáltatási szerződést a 
szolgáltató a szerződési feltételekben további - lényeges - változtatásokkal kívánja csak 
aláírni, ahhoz a Képviselő-testület újabb döntése szükséges. 

Határidő: a szerződés módosítás előkészítésének megkezdésére azonnal. 
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 
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Határozati javaslat 

Képviselő-testület elrendeli újabb pályázat kiírását „ Gödöllő város közigazgatási területén, 
menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő 
ellátására" a legutóbbi pályázatnak megfelelő szakmai tartalommal, a szolgáltatási időtartam 
1+1 évre való lerövidítése mellett. 

Határidő: az újabb pályázat kiírására 15 munkanap. 
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 


