
 

 

       

Szám: HAT/394-________/2022.    Előkészítésben közreműködött:  

Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás biztosítása tárgyában indított 

pályázati eljárással kapcsolatos döntésről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hatvan Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a 

továbbiakban: Sztv.) 23. § (4) bekezdése alapján pályázati eljárás útján köteles kiválasztani a menetrend 

szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás biztosítását ellátó szolgáltatót. 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 266/2021. (XI. 25.) sz. határozatban döntött arról, 

hogy elfogadja a kapcsolódó pályázati eljárás részét képező pályázati dokumentációt. 

 

A 60 hónapos időtartamra szóló közszolgáltatási szerződés megkötése tárgyában a pályázati felhívás 2021. 

december 10-én jelent meg a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, illetve azt 

a kiíró a helyben szokásos módon is, tehát hirdetmény kifüggesztésével közzétette a pályázat benyújtási 

határidejét legalább 60 nappal megelőzően. 

 

A pályázati eljárás során az ajánlattevőknek vállalást kellett tenniük az igényelt ellenszolgáltatás 

összegére, a teljesítésbe bevont akadálymentesített járművek számára, továbbá arra, hogy vállalják-e a 

biztosított autóbuszok belterében képfelvétel rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer 

(kamerarendszer) üzemeltetésének a biztosítását.  

 

A megjelent pályázati felhívás alapján 4 db gazdasági szereplő váltotta ki az előírt módon a pályázati 

dokumentációt, amelyet követően az ajánlattételi határidő lejártáig 1 db ajánlatot nyújtottak be, az alábbi 

ajánlati elemek megjelölésével: 

 

Név:     Inter Tan-Ker Zrt. 

Székhely:   1045 Budapest, Istvántelki u. 8. 

Igényelt ellenszolgáltatás összege:   nettó 1.180.-Ft/km 

A teljesítésbe bevonni kívánt gépjárműparkon  

belül az akadálymentesített járművek száma: 5 db  

A biztosított autóbuszok belterében képfelvétel  

rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelő- 

rendszer (kamerarendszer) üzemeltetésének 

a biztosítása: Igen  

 

Az ajánlatkérő az ajánlatbontást követően a határidőre benyújtott ajánlatot megvizsgálta, amely alapján 

Hiánypótlási felhívás került kiküldésre. 

A hiánypótlás benyújtására előírt határidő lejárta után az ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő 

megfelelő módon benyújtotta a szükséges dokumentumokat, ezáltal az ajánlata teljessé és értékelésre 

alkalmassá vált. 

 

 



 

 

 

Az ajánlat és a hiánypótlás alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő valamennyi szükséges 

dokumentumot benyújtotta az eljárás során, amelyekből kiderül, hogy az ajánlattevő megfelel az előírt 

részvételi-, pénzügyi- és egyéb pályázati feltételeknek, az ajánlat ezáltal érvényesnek minősül. 

 

Az ajánlatkérő számítása szerint a pályázó által ajánlott ellenszolgáltatás összege a jelenlegi menetrend 

alapján meghatározott futásteljesítmény (114.000 km) alapján éves szinten bruttó 170.840.400.-Ft. 

 

A Sztv. 23. § (8) bekezdése kimondja, hogy az ellátásért felelősnek a beérkezett pályázatok adatait 

összegző és a döntés részletes indokolását ismertető emlékeztetőt kell készítenie a pályázat eredményének 

kihirdetéséig. 

 

A pályázati kiírás tartalmazta, hogy a kiíró az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha egyik ajánlattevő 

sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi 

fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot. 

Abban az esetben, ha az eljárás megfelelő pályázat hiányában eredménytelenül zárul, akkor a Sztv. 24. § 

(4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az ellátásért felelős jogosult az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk 

(5) bekezdésével összhangban közvetlenül megbízni a közszolgáltatással az általa kiválasztott és a 

feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót. Ilyen esetben a Sztv. 24. § (5) bekezdése értelmében a 

közszolgáltatás folyamatos ellátásának biztosítása a közszolgáltatási szerződés megkötésével vagy annak 

közös megegyezésen alapuló módosítására irányuló új eljárás lebonyolításával vagy meghatározott 

közszolgáltatások nyújtásának előírásával valósulhat meg. A Sztv. 24. § (5a) bekezdése szerint a 

közszolgáltatási megbízás vagy elrendelés elegendő időtartamra, de legfeljebb 2 évre szólhat. 

 

A jelenlegi szolgáltató Volánbusz Közlekedési Zrt. 2022. február 28-án érkezett levelében arról 

tájékoztatta az önkormányzatot, hogy vele szemben az alábbi meg nem térített ellentételezési összegeket 

tartja nyilván (késedelmi kamatösszegek nélkül): 

 

Évek 

Pénzügyileg nem 

rendezett ellentételezés 

összeg (E Ft) 

2018. év 58 023 

2019. év 92 322 

2020. év 110 983 

Összesen: 261 328 

 

A Volánbusz Közlekedési Zrt. 2022. március 2-án elektronikus úton küldött levelében pedig már arról 

tájékoztatta Hatvan Város Önkormányzatát, hogy 2022. március 31. 24:00 óráig látja el a menetrend 

szerinti helyi autóbusz közszolgáltatási tevékenységet, azt követően nem kívánja a szolgáltatást 

biztosítani. 

Ebből kifolyólag, amennyiben a tárgyi pályázati eljárást az ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja, 

akkor fennáll a veszélye annak, hogy 2022. április 1. napjától kezdődően nem lesz biztosított a helyi 

tömegközlekedés, mert a jelenlegi szolgáltató a nyilatkozata alapján a továbbiakban nem kíván abban részt 

venni. Ezért a közszolgáltatás folyamatossága csak úgy biztosítható, ha az ajánlatkérő a pályázati eljáráson 

ajánlatot benyújtó és a szolgáltatást nyújtani szándékozó Inter Tan-Ker Zrt.-vel szerződést köt. A 

szolgáltatásnyújtás megkezdésének időpontja egyeztetést igényel, mert az önkormányzat szeretné elérni, 

hogy a jelenlegi szolgáltató legalább 2022. április 30. napjáig lássa el a közszolgáltatás biztosítását. 

Tekintettel arra, hogy a pályázati eljárás során az egyetlen érvényes ajánlatot az Inter Tan-Ker Zrt. 

nyújtotta be és a rendelkezésre álló információk szerint a jelenlegi szolgáltató hosszabb távon nem vállalja 

a közszolgáltatás további ellátását, ezért javasolt az ajánlattevőt az eljárás nyertesének kihirdetni és a 

szerződést vele megkötni oly módon, hogy a közszolgáltatás biztosítása folyamatos legyen. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni!  

 



 

 

Határozati javaslat 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 266/2021. (XI. 25.) sz. 

határozata alapján, a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás 60 hónapra történő 

biztosítása tárgyában indított pályázati eljárás döntéshozója, a tárgyi pályázati eljárás esetében nyertes 

ajánlattevőnek az Inter Tan-Ker Zrt. (székhely: 1045 Budapest, Istvántelki u. 8.) ajánlattevőt 

nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és ajánlata tartalmazza a tárgyi 

pályázati eljárás bírálati szempontja szerint az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot, azaz nettó 

1.180.-Ft/km összegű igényelt ellenszolgáltatásnak, a teljesítésbe 5 db akadálymentesített jármű 

bevonásának, továbbá a biztosított autóbuszok belterében képfelvétel rögzítésére alkalmas 

elektronikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer) üzemeltetésének a biztosításának a vállalását 

tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés 2022. évre eső teljesítéséhez szükséges bruttó 128.130.300.-Ft összegű pénzügyi forrás 

Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 

rendeletben a "Szervezetek, Alapítványok támogatása" táblában a “VOLÁNBUSZ normatív támogatás 

önerő, HELYI buszközlekedés támogatás” költséghelyen rendelkezésre áll, a 2023-2027. évekre 

szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 2023-2027. évi költségvetéseibe betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2022. március 20. (az eredmény kihirdetésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

Hatvan, 2022. március 10. 

 Horváth Richárd 

 polgármester 

Látta: 

 

 dr. Kovács Éva 

 jegyző  


