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Kövér László Elnök Úr

részére

Magyar Országgyűlés

Budapest
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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 .

pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm

Mesterházy Attila (MSZP) országgyűlési képviselő „Miben típusú és felszereltségű autóka t

tartalmaz a flotta?” című, K/19344. számú, „Tekintettel arra, hogy az MVM Paks II . Zrt
igazgatósága, felügyelő bizottsága és a menedzsment összlétszáma sem éri el a 25 fő t, mi indokolja köze l

90 gépkocsi bérlését és üzemeltetését?” című, K/19345. számú, valamint „Mi indokolja az MVM Paks
II . Zrt. részére közel 90 gépkocsit érintő gépjárműbérleti szolgáltatás igénybe vételét teljes körű
flottakezeléssel és üzemeltetéssel együtt?” című , K/19346 . számú írásbeli választ igénylő kérdéseire

adott válaszomat .

Süli János
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Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a
hozzám intézett, „Milyen típusú és felszereltségű autókat tartalmaz a flotta?” című, K/19344 .
számú, „Tekintettel arra, hogy az MVM Paks II. Zrt igazgatósága, felügyel ő bizottsága és a
menedzsment összlétszáma sem éri el a 25 főt, mi indokolja közel 90 gépkocsi bérlését és üzemeltetését? ”
című , K/19345. számú, valamint „Mi indokolja az MVM Paks II. Zrt . részére közel 90 gépkocsi t
érintő gépjárműbérleti szolgáltatás igénybe vételét teljes körű flottakezeléssel és üzemeltetéssel együtt? ”
című, K/ 19346. számú írásbeli kérdéseire az alábbi választ adom .

A Paks II. Zrt. által előírt részletes felszereltségi adatokat a bérleti és üzemeltetési
keretmegállapodás tartalmazza, mely a Közbeszerzési Hatóság honlapján az alábbi linke n
érhető el :

http: / /kba.kozbeszerzes .hu/apex/f?p=103:53:1855733993638171 : :NO

A Paks II . Zrt . jelenleg összesen 47 fő munkavállaló részére, munkakörükhöz kapcsolódóan
biztosít vállalati gépjármű használatot. A gépjárművek a Társaság telephelyei és partnerei,
hatóságok székhelyei közötti napi munkavégzéshez kapcsolódó utazást hivatottak szolgálni .
Ezen gépjárműveket is beleértve a bérleti és üzemeltetési keretmegállapodásban - az
ajánlattételi dokumentációban tájékoztató jelleggel megjelölt mennyiség alapján - szereplő 88
db maximális mennyiség a Társaság nem vezető állású munkavállalóinak a munkavégzéséhez
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szükséges ún . „kulcsos autók”, vállalati mikrobusz, továbbá a terepi munkavégzéshez a

későbbiekben szükséges pick-up gépjármű bérlésére is vonatkozik .

A bérleti és üzemeltetési keretmegállapodás értelmében a Társaság nem köteles lehívni a
keretmegállapodás szerinti teljes mennyiséget és jelenleg nem is tervezi annak lehívását . A

Társaság által jelenleg bérelt gépjárművek mennyisége 58 darab, amely lényegesen elmarad a

keretmegállapodás szerinti maximális darabszámtól . A keretmegállapodás szerinti maximáli s

mennyiség a bérleti és üzemeltetési keretmegállapodás 96 hónapos, azaz 8 éves futamidejér e

tekintettel került meghatározásra, figyelembe véve a Paks II . Zrt. létszámnövekedését, illetv e

ezen időszak alatti esetleges szervezeti változásait .

Tisztelettel :
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