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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 18. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó önkormányzati feladatok közé tartozik a helyi közösségi közlekedés
biztosítása.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Törvény)
4. § (4) bekezdés c) pontja alapján a települési önkormányzat önként vállalt feladata lehet a
közszolgáltatások megszervezésével kapcsolatos intézményi és szabályozási keretek
kialakítása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások megszervezése, a közlekedési
szolgáltató kiválasztása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások – személyszállítási
közszolgáltatási szerződések megkötésével történő – megrendelése.
Városunkban a helyi személyszállítási közszolgáltatások ellátását jelenleg a DKV Debreceni
Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKV Zrt.) és a
Cívisbusz Konzorcium – melynek tagjai a DKV Zrt. és az INTER TAN-KER Zrt. – végzi az
alábbiak szerint:
-

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)
Közgyűlése a 290/2004. (XII. 16.) Kh. határozatával elfogadta az Önkormányzat és a
DKV Zrt. közötti közszolgáltatási szerződést a kötöttpályás (villamos, trolibusz)
közösségi közlekedés biztosításáról. A közszolgáltatási szerződés 2005. január 1.
napjától 2021. december 31. napjáig került megkötésre.
A DKV Zrt. a közszolgáltatást 2 villamos vonalon 28 db villamossal látja el, amelyből
18 db alacsonypadlós, valamint 3 trolibuszvonalon 25 db trolibusszal, melyből 21
alacsonypadlós.

-

Az Önkormányzat által 2008-ban a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítás ellátására kiírt pályázat alapján, annak nyerteseként 2009. július 1.
napjától a debreceni autóbuszos közösségi közlekedési szolgáltatást a Cívisbusz
Konzorcium látja el a Közgyűlés által a 269/2008. (X. 2.) Ö.h.-val elfogadott
közszolgáltatási szerződés alapján, mely szerződés 2021. június 30. napjáig tartó
határozott időtartamra jött létre.
A Cívisbusz Konzorcium az autóbuszos személyszállítási tevékenységet az INTER
TAN-KER Zrt. által rendelkezésére bocsátott magas komfortfokozatú, 123 db EURO 5,
valamint 6 db EURO 6 környezetvédelmi normáknak megfelelő járműpark
rendelkezésére állásával biztosítja 57 db autóbusz viszonylaton.

A személyszállítási közszolgáltatási szerződések 2021-ben történő lejáratára tekintettel dönteni
szükséges arról, hogy az Önkormányzat milyen módon kívánja kiválasztani a személyszállítási
közszolgáltatást végző szolgáltatót.
A személyszállítási közszolgáltatást végző közlekedési szolgáltató kiválasztásának szabályait a
Törvény szabályozza, összhangban az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i, a
vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az
1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletével (a
továbbiakban: Rendelet).
A Törvény 23. § (1) bekezdése alapján belföldi személyszállítási közszolgáltatás végzésére – a
közforgalmú kötöttpályás közlekedést helyettesítő autóbuszjáratokkal végzett és a kabotázs
(fuvarozás két pont között) személyszállítási szolgáltatás, valamint az e törvényben
meghatározott kivételekkel – a közlekedési szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés
keretében bízható meg.

A közlekedési szolgáltató kiválasztására vonatkozóan a személyszállítási szolgáltatáson belül
az autóbusszal történő és a kötöttpályás személyszállítási szolgáltatásra azonos eljárási
szabályokat kell alkalmazni, azonban a közszolgáltatási szerződés időtartamában eltérés van,
melyet a Rendelet 4. cikk (3)-(4) bekezdése szabályoz.
A hivatkozott jogszabályhely alapján a közszolgáltatási szerződések időtartama nem
haladhatja meg autóbusszal történő személyszállítási szolgáltatás esetén a tíz évet,
kötöttpályás személyszállítási szolgáltatás esetén a tizenöt évet.
Szükség esetén lehetőség van a közszolgáltatási szerződések hatálya alatt azok időtartamának
legfeljebb 50%-kal való meghosszabbítására abban az esetben, ha a közszolgáltató olyan
eszközöket biztosít, amelyek a közszolgáltatási szerződések tárgyát képező személyszállítási
szolgáltatás végrehajtásához szükséges eszközök összességének tekintetében jelentősek, és
túlnyomórészt a szerződés tárgyát képező személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódnak.
A személyszállítási közszolgáltatást végző közlekedési szolgáltató kiválasztása történhet
pályázat kiírásával vagy - pályáztatás nélküli - közvetlen odaítéléssel.
Az Önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy pályázati eljárás mellőzésével közvetlen
odaítéléssel bízzon meg belső szolgáltatót a személyszállítási közszolgáltatás elvégzésével. A
közvetlen odaítélés feltételeit a Törvény és a Rendelet együttesen tartalmazza.
A Törvény 24. § (6) bekezdése alapján a belső szolgáltató pályáztatás nélkül is megbízható
a szolgáltatás elvégzésével. A közvetlen odaítélés alapján szolgáltatást nyújtó belső
szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységét a Rendelet 5. cikk (2) bekezdés a)c) és e) pontjában meghatározott szabályok alapján, kizárólag az ellátásért felelős
illetékességi területén végezheti.
A Rendelet 5. cikk (2) bekezdése értelmében bármely illetékes helyi hatóság – mely alatt a
Rendelet az ellátásért felelős önkormányzatot érti – határozhat úgy, hogy saját maga nyújt
személyszállítási közszolgáltatásokat vagy közvetlenül ítél oda közszolgáltatási
szerződéseket olyan elkülönült jogi személy részére, amely felett az illetékes helyi hatóság
a saját szervezeti egységei feletti ellenőrzéshez hasonló ellenőrzést gyakorol. Ebben az
esetben az alábbi feltételeknek kell megfelelni.
a) annak megállapításához, hogy az illetékes helyi hatóság gyakorol-e ellenőrzést, olyan
tényezőket kell figyelembe venni, mint az igazgatási, irányítási vagy felügyeleti
testületekben való képviselet mértéke, az alapszabályok erre vonatkozó előírásai, a
tulajdon, a stratégiai döntésekre és az egyedi irányítási döntésekre gyakorolt tényleges
hatás és ellenőrzés. A közösségi jognak megfelelően az e bekezdés szerinti ellenőrzés
megvalósításának nem kötelező követelménye az, hogy az illetékes hatóság 100 %os tulajdonnal rendelkezzen – különösen a köz- és magánszféra partnersége esetén –,
feltéve hogy a befolyás meghatározó, és az ellenőrzés más kritériumok alapján
megvalósítható;
b) a belső szolgáltató, és bármely olyan egység, amelyre ezen szolgáltató akár
minimális befolyást is gyakorol, személyszállítási közszolgáltatási tevékenységét –
a tevékenységnek a szomszédos helyi illetékes hatóságok területére belépő kimenő
útvonalaktól vagy egyéb kisegítő elemeitől függetlenül – a helyi illetékes hatóság
területén végzi, és nem vesz részt az illetékes helyi hatóság területén kívül
szervezett, személyszállítási közszolgáltatás nyújtására irányuló versenytárgyalási
eljárásokban;
c) ha alvállalkozó bevonására kerül sor, a belső szolgáltató köteles a személyszállítási
közszolgáltatás túlnyomó részét maga nyújtani.

A közvetlen odaítélés feltétele tehát az, hogy a megbízás belső szolgáltató részére történjen
és a szolgáltató csak az illetékes helyi hatóság területén végezze a közszolgáltatást.
A belső szolgáltató fogalma a Rendelet 2. cikk j) pontja alapján olyan elkülönült jogi egység,
amely felett az illetékes helyi hatóság – illetve hatóságcsoport esetén legalább egy illetékes
helyi hatóság – a saját szervezeti egységei feletti ellenőrzéshez hasonló ellenőrzést
gyakorol.
A Törvény 2. § 3. pontja értelmében a belső szolgáltató olyan közlekedési szolgáltató, amely
a települési (fővárosi) önkormányzat belső szervezeti egysége, vagy a települési (fővárosi)
önkormányzat többségi befolyása alatt álló olyan gazdasági társaság, amelynek a tevékenységét
a települési (fővárosi) önkormányzat irányítja, vagy olyan egyéb gazdasági társaság,
amelyben a települési (fővárosi) önkormányzat meghatározó befolyással rendelkezik.
A belső szolgáltató fogalmának, valamint a Rendelet által meghatározott, fentebb leírt
követelményeknek a DKV Zrt. megfelel, ezáltal az Önkormányzatnak lehetősége van arra,
hogy a pályázati eljárás mellőzésével közvetlenül a DKV Zrt.-t bízza meg az autóbusszal
történő, valamint a kötöttpályás személyszállítási közszolgáltatás ellátásával.
A DKV Zrt. a közösségi közlekedés területén, a városi személyszállítási tevékenységben, mint
a Debreceni Közlekedési Vállalat jogutódja, nagy múlttal rendelkezik. Tulajdonosa az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
A kötöttpályás szolgáltatás esetében a DKV Zrt. önállóan el tudja látni a feladatot, a
járműállomány a rendelkezésére áll. Az autóbusszal történő közszolgáltatás esetében in-house
cégén, a Cívisbusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-n keresztül flottamenedzsment szerződést
kötne a járműállomány beszerzése érdekében.
A közvetlen odaítélés mellett szól az is, hogy amennyiben erről dönt a Közgyűlés, úgy a DKV
Zrt.-nek az autóbusszal történő személyszállítás esetében másfél év, a kötöttpályás
személyszállítás esetében két év áll rendelkezésére előkészíteni a feladatellátást.
A közszolgáltatási szerződések odaítélése céljából az Önkormányzatnak legalább 1 évvel
korábban meg kell tennie az erre vonatkozó szükséges tájékoztatási intézkedéseket annak
érdekében, hogy a lehetséges közszolgáltatók reagálni tudjanak.
Ennek okán a Rendelet 7. cikk (2) bekezdése értelmében a közvetlen odaítélésről történő
döntés előtt legalább 1 évvel az Önkormányzatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában
(az EUR-Lex-ben) legalább a következő információkat közzé kell tennie:
a)
b)
c)
d)

az illetékes hatóság neve és címe;
a tervezett odaítélési mód;
az odaítélés tárgyát képező lehetséges szolgáltatások és területek;
a közszolgáltatási szerződés tervezett kezdő dátuma és időtartama.

A fentiek alapján első lépésként a Rendeletben meghatározott információknak az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő közzétételéről szükséges döntenie a Közgyűlésnek. E döntéstől
számított 1 év eltelte után - a közzététel időpontjától függően - 2020. decemberében vagy 2021.
januárjában hozható döntés a DKV Zrt.-nek való közvetlen odaítélésről.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előzőekben leírtak alapján a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 18.
pontja, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete 2. cikk j) pontja, 4. cikk (3)(4) bekezdése, 5. cikk (2) bekezdése, 7. cikk (2) bekezdése, valamint a 2012. évi XLI. törvény
2. § 3. pontja, 4. § (4) bekezdés c) pontja és a 24. § (6) bekezdése alapján
1./ úgy dönt, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4024 Debrecen,
Piac u. 20., képviseli: Dr. Papp László polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat) közvetlen
odaítélés útján a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
(székhelye: 4025 Debrecen, Salétrom u. 3., cégjegyzékszáma 09-10-000233, adószáma:
11553849-2-09, képviseli: Nagy Attila vezérigazgató), mint belső szolgáltatót kívánja megbízni
az autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatás ellátásával Debrecen város
közigazgatási területén 2021. július 1. napjától 2031. június 30. napjáig terjedő időre.
2./ Úgy dönt, hogy az Önkormányzat közvetlen odaítélés útján a DKV Debreceni Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 4025 Debrecen, Salétrom u. 3.,
cégjegyzékszáma 09-10-000233, adószáma: 11553849-2-09, képviseli: Nagy Attila
vezérigazgató), mint belső szolgáltatót kívánja megbízni a kötöttpályás (villamos, trolibusz)
személyszállítási közszolgáltatás ellátásával Debrecen város közigazgatási területén 2022.
január 1. napjától 2036. december 31. napjáig terjedő időre.
3./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az 1.-2./ pontban foglalt
döntésben szereplő információknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről,
továbbá felhatalmazza a polgármestert a közzétételhez szükséges nyilatkozatok,
dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a közzétételért: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
4./ Felkéri a polgármestert, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatás közvetlen
odaítélésére vonatkozó döntési javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételtől számított egy év
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű döntés szükséges.
Debrecen, 2019. december 5.

Dr. Papp László
polgármester

