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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. i-3.
bankszámlaszáma:10918001-00000003-25300036; törzsszáml:733656, statisztikai azonosító
szám:I5733658-841I-32I-I8, adőszéxn: 75]33658-2-18, képviseli: dr. Puskás Tivadar
polgármester), mint ellátásért felelős és megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészrő1

ÉNYXX Eszaknyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkőrűen működő
Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Körmendi űt92., cégjegyzékszétm:18-10-
100701, bankszámlaszátt: 10300002-10631085-49020018, adószám: 24200493-2-18,
képviseli: Papp LászIő vezérigazgató, mint szolgáltatő (a továbbiakban: Szolgáltató)

között az alulitoít helyeri és időben, az alábbi feltételekkel:

pt-ŐzuÉNypr
Jelen szerződés előzményeként a szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat és a
Szolgáltató között 2016. december 27-énKözszolgáItatási szerződés jött létre, melynek időbeli
hatálya2}I7 .január 1. napján 00:00 őrátő|,közszolgáltatási szerződés megkötésére iránluló új
eljárás lebonyolításához elegendő időtartamra. de legfeljebb 2018. december 31. napján 24:00
óráig terjedő időszakra szólt.

Az Önkormányzat az I370l2007lEK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében előírt előzetes
tájékoztatási kötelezettség teljesítését követőenpályázati felhívást tetíközzé új közszolgáItatási
szerződés megkötésére. A páIyáaatok benyújtására legkorábban 2019. februarjában nyílik
lehetőség, ezértaszeméIyszá|lítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. (atovábbiakban:
törvény) 24.§ (4) és (5) bekezdése, valamint Szombathely Megyei Jogú Vráros Közgyűlése
30912018. (XII. 10.) szátmú hatérozata alapján közvetlenül bízza meg Szolgáltatót a
közszolgáltatási feladat ellátásával és köti meg a jelen szerződést.

I. SZERZőDÉs rÁncy,q.

1 . 1 . Az Önkorm ányzatkizarólagos j oggal megbízza a SzolgáItatót Szombathely Megyei Jogú
Város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti
személyszállítási feladatainak ellátásával a jelen szerződésben foglaltak szerint.

I.2. A Szolgáltató a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy Szombathely
Megyei Jogú Város közigazgatási teruletén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási feladatainak ellátását a mindenkor érvényben lévő menetrendnek
megfelelőer\ a7, eíTe a tevékenységre vonatkoző jogszabályok, rendeletek és egyéb
előírások valamint az ebben a szerződésben megfo galmazott feltételeknek megfelelően
folyamato san bizto sítj a.

2. A SZERZŐPPS HATÁLYBALÉPESE, IDÓTARTAMA



2.1. Ielen szerződés a mindkét féI általi aláírást követően 2019. január 1. napján 00:00 &átőI,
közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló új eljárás lebonyolításához elegendő
időtartamra, de legfelj ebb 2aI9 . december 3 1 . napj án 24:00 óráig terj edő időszakra kerül
megkötésre.

3. A SZEMÉLYI, rÁncyr FELTÉTELEK, ALVÁLLALK)ZÓ gpvoNÁsa

3.1. A Szolgáltatónak akőzszo|gáltatási feladat ellátásáhozrendelkeznie kell:

a) a menetrend szerinti szeméIyszállitás végzéséhez szükséges közúti
személy szállítási engedéllyel,

b) a tevékenység ellátásához előírt szakmai, képesítési, alkalmassági és
egészségügyi követelményeknek megfelelő munkavállalókkal,

c) a zsúfoltságmentes közlekedést és az elvarható utazási kényelmet biztosító, a
mindenkor. érvényes menetrend telj esítéséhez szi,ikséges darabszámú autóbusszal.
A feladatellátáshoz használt autóbuszok felsorolását a szerződés I. számú.
melléklete tartalmazza. Szolgáltató a mellékletben szereplő járművek cseréjét
jogosult szerződés módosítás nélkiil végrehajtani abban az esetben, amennyiben a
váItozás jobb minőségi eszköz igénybevételét jelenti. A felek megvizsgálják a
viáros tömegközlekedésében részt vevő autóbuszokon a menet közben kibocsátott
szenty ezőanyagok folyamatos mérésének lehetőségét.

d) a szolgáItatás folyamatos biáosítása érdekében a járművek javitásáútoz a
jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki ellátást biaosító, munkaerő- és
technikai kapacitású karbantartó, javitő bazissal.

3.2. A Szolgáltatő feladatai ellátáséltoz a törvény 25.§ (8) bekezdésében foglaltak szerint az
Önkormányzat előzetes jóváhagyásával vehet igénybe alvállalkozőt. Az alvállalkoző
működéséért, a S zolgáltató telj e s felelő sséggel tartozik.

3.3. Az Önkormányzat az utasforgalommal kapcsolatos tevékenységek végzésére pénzbeli
tédtés nélkül használatra átadla a SzolgáItatőnak az Önkormányzat tulajdonéhanlévő, a
helyi közforgalmú közlekedés által használt végállomás és megállóhelyek területét jelen
közszolgáItatásiszerződésérvényességiidőtartamáig.

4. SZEMÉLY SZ^LLÍrÁst FELTETELEK

4.I. A helyi közforgalmú személyszállítást végző járművön bárkj utazhat, ha a vonatkozó
jogszabályokat és jelen szerződésben, valamint a Szolgáltatő i,lzletszabályzatábart
meghatározott általanos utazási feltételeket megfartla.

4.2. A helyi közforgalmú közlekedés igénybevételi szabályait, az a|kalmazott díj- és
jegyrendszert valamint az alkalmazott kedvezményeket akőzszolgáltatási szerződés 2.
számu melléklete tartalmazza. A melléklet a szerződés elválaszthatatlan ftszét képezi,
módo sítása a szerző dés módo sításaként történhet

4.3. A Szolgáltató a menetrend szerinti személyszáIlítást igénybevevőket utasbaleset, illetve
poggyászkar ellen biáosítani köteles.

4.4. Az Önkormányzat a menetdíjakat tételesen úgy határozzameg (2. sz. melléklet), hogy a
hatékonyan működő közlekedési Szolgáltató közlekedési közszolgáltatásokkal felmerülő
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4.6.

4.7.

indokolt költségeire és a működéshez szükséges bevételarányos 2 oá-os nyereségre
fedezetet biáosítson, tekintettel az elvonásokra, támogatásokra és a bevételekkel nem
fedezett indokolt költségek ellentételezésére is, valamint biáosítsa a személyszállításí
közszolgáltatások e gyéni közlekedé ssel szembeni versenyképe s sé gét.

4.5. Felek a törvény 32.§ (1) bekezdésében foglaltakat a dtj- és díjalkalmazási feltételek
megállapítása során figyelembe veszik.

A Szolgáltató rendkívüli menetdíjemelést javasolhat, ha a tényleges kc;ltségei illetve
bevételei tőle fiiggetlen okok következtében a tervezeltől olyan jelentős mértékben
eltérnek, hogy a tevékenység várhatő vesáeségessége csak a tewezettet meghaladó
mértékű Önkormányzati ellentételezéssel válna elkerülhetővé. A rendkívüli
taifaváItoztatási javaslat számszaki és szöveges részében részletesen be kell mutatni,
hogy a változtatást milyen tényezőkés milyen mértékben indokolják.

A tarifamódosítás és a rendkívüli tarifamódosítás tekintetében az Önkormányzatnak a
döntését úgy kell meghoznia, hogy a Szolgáltató a törvény 31.§ (6) bekezdésében
foglaltaknak elegét tudjon tenni. A díjat valamint annak alkalmazási feltételeit a
közlekedési szolgáItaíónak a díjszabásban, a batáIyba lépés kezdete előtt 30 nappal
korábban kőzzé kell tennie.

5. A FORGALOM LEBoNYorÍrÁsa
5.1. A Szolgáltató ahelyi menetrend szerinti autóbusszal végzettközlekedésben- arésztvevő

gépjárművek forgalomban tartásával kapcsolatos jogszabályokban előírt feltételeken
túlmenően - az alábbiak szerint jar el:

a) biztosítja a helyi közforgalmú közlekedésben résávevő gépjárművek egységes
külső megjelenését úgy, hogy azutazóközönség számáraaz jől felismerhető legyen.
A járműveken kívülről, a kilátást nem zavatő reklámot helyezhet el, illetve enged
elhelyezni akként, hogy az egységes megjelenés ós a jő felismerhetőség
követelménye továbbra is érvényesüljön; a reklámbevételek a helyi közösségi
közlekedés fenntartására fordítandók

b) gondoskodik a járművek rendszeres külső és belső takaitásátől, mosásáról

c) új járművek és eszközök beszerzése, illetve a meglévő jtárműpark és
kiszolgálóeszközök felújítása vagy bármely az értékcsökkenésre ható tevékenység
csak az önkormanyzat beleegyezésével valósítható meg.

d) törekszik az utas kónyelmet befolyásoló műszaki, technikai paraméterek szinten
tartásár a, fej leszté sére (légkondicionálás, fiité s, stb. ).

5.2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a jóvahagyott menetrendben
meghatérozoít időben, útvonalon és menetteljesítménnyel a helyi közforgalmú
közlekedésben résztvevő gépj árművek közlekedését biáosítsa.

5.3. Szolgáltató biáosítja a helyi menetrend szerinti kőzszolgáltatási tevékenységzavartalan
fenntartását, vis maior vagy s^rájk esetét kivéve. Vis maiornak minősül minden, a
Szolgáltató akaratátől fi,iggetlen tény, esemény vagy körülmény, amelyet a tőle ésszerűen
elvárható erőfeszítéssel sem tud meggátolni.

5.4. Bárminemű akadályoztatás esetén a Szolgáltató haladéktalanul megtesz minden
intézkedést a helyi menetrend szerinti közszolgáltatás folyamatossága érdekében. Vis
maior vagy szttájk esetében megvizsgálja a helyettesítő szolgáItatás biáosításának
lehetőségét, s minden rendelkezésére álló eszközzel biZosítja a helyi menetrend szerinti



5.6.

5.5.

közszolgáltatás ellátását, tájékoztatva egyidejűleg az Önkormányzatot a kialakult
belyzetről és a megtett intézkedésekről.

A S zo lgált atő feladatai te§ e síté se érdekében :

a) A járatokat a végállomásról a menetrend szerinti időpontban indítja. A folgalmi
szakszolgálat feladata a menetrendi csúszások fokozatos mérséklése és a
menetrends zerűség mielőbbi helyreállítása.

b) Szakembereivel rendszeresen elemzi, hogy a tewezet menetidők milyen mértékig
teljesülnek, indokolt esetben forgalomirányítási intézkedéseket tesz vagy a
menetidő mó do sítását kezdemény ezi,

c) Aszolgálati idő alatt:

. figyelemmel kíséri az adoít szolgáIati helyen valamennyi menetrend szerinti
járat indulását és érkezését, és azt a tényleges időpontok feltüntetésével
dokumentálja (nap\őzás) úgy, hogy a nyilvántartásból a járatotvégző gépjármű
azonosítható legyen,

o a menetrendtől való eltérés esetén az eltérés okát is rögzíti, külön csoportosítva
a SzoIgáltatón kívüli okok (pl. közúti forgalmi zavarok, időjárás), valamint a
Szolgáltató mulasáására visszavezethető okok (p1. gépkocsivezetők késése)
szerint,

o rögzíti a gépkocsivezetők zsúfoltsággal kapcsolatos jelentéseit.

A menetrendben meghatátozott menetidőtől, indulási időktől eltérni csak rendkívüli
esetben lehet, ha azt a személy- illetve vagyonbiztonság megóvása vagy a forgalom
biáonsága megköveteli, illetve valamilyen más kényszerítő körülmény szükségessé teszi.
Az útvonal vagy a megállóhelyek megváltoztatására csak a legsztikségesebb mértékben
és csak akkor kerülhet sor, ha a járat továbbhalaőását az eredeti útvonalon valamely
körülmény tartósan lehetetlennéteszi és ezzel nagyobb károk, hátranyok haríthatók el.

5.7. A Szolgáltató jogosult és kclteles ellenőrizni, hogy az utasok rendelkeznek-e érvónyes
menetjeggyel vagy bérlettel. Az ellenőrzés módját a Szolgáltatő határozza meg az
Önkormán y zat e gy etérté s éve l,

6. A MENETREND

6.1. A megfelelő utastájékoáatás érdekében Szolgéltatő helyi menetrendet (3. számil
melléklet) teszközzé. A menetrend a közszolgáltatási szerződés elváIaszthatatlanrészét
képezí. Amennyiben bármely féltészérőI a menetrend módosítástára igény merül fel, azt
írásban véleményezés céIjáből a másik fel tudomásátahozza.,Eltérő vélemény esetén
felek a kérdés tfugyalás útján történő megoldásátkezdeményezik.

6.2. Az Önkormányzat által jóvahagyott menetrend a közszolgá|tatási szerződés
elválaszthatatlanrészétképezi, módosítását szerződésmódosításként kell kezelni.

6.3. A Szolgáltató brármikor előterjeszthet rendkívüli menetrend-változíatási javaslatot. A
javaslatnak az indokokat, a váItoztatás gazdasági hatásait valamint a szolgáltatási
színvonalra gyakorolt hatását is tartalmaznia kell.

6.4. Az Önkorményzat bármikor előterjeszthet rendkívüli menetrend-változtatási javaslatot.
A javaslat alapjánaSzolgáltató 30 napon belül bemutatjaaváltozíatás gazdasági hatásait
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6.6.

6.5.

valamint a szolgáltatási színvonalra gyakorolt hatását: a módosítás bevezetéséről
Önkormán y zat ennek ismeretében dönt.

Az Önkormányzatrészérőlfelmerülő, ajőváhagyott teljesítményi terven felüli, rendkívüli
menetrend-váItoztatási igény esetén a Szolgáltató megvizsgáIja az igény teljesítésének
gazdasági kihatásait, és 10%-ot meghaladó illetve többlet-autóbusz igénybevételével járó
hasznos kilométer változás esetén, 10 napon belül nyilatkozik arról, hogy a teljesítésre
milyen feltételek mellett vállalkozik. A Szolgáltató kötelezettséget vállal ana, hogy az
igényt minden esetben kielégíti, ha azzaI kapcsolatos költségei közvetlenül megtérülnek,
illetve az Önkorm ányzaí részérőImegtérítésre kerülnek.

Előre Iáthatő események bekövetkeztekor vagy egyéb útvonal, menetrend, helyi
közforgalmú megállóhely megváItoztatására irányuló igény felmerülésekor (pl.:
útfelújítás, épitkezés, egyéb forgalmi akadály, közérdekű események, varosi szervezésű
rendezvény stb.) szükségessé váló útvonal-, megállóhely- és menetrend-váItortatási
feladatokat a Szolgáltató, az Önkormányzat és az esemény érintettje\:ratározza meg. A
változások következtében jelentkező územeltetési többletköltséget vagy megtakarítást a
Szolgáltató elemzésében bemutatja. A költségváltozások hatásainak ellentételezését
illetőleg továbbharítását az érdekeltek az eset sajátosságainak frgyelembevételével
határozzák meg Az előre nem látható események (vis maior) bekövetkeztekor a
Szolgáltató saj át hatáskörében dönt.

Közérdekű események, városi szervezésű rendezvény, közmúhiba elhárítása, építkezés
miatt sziikségesé váló útvonal- és menetrend-váItozás esetében az üzemeltetési
költségtöbbletek továbbhárításra kerülnek, elsődlegesen az esemény érintettje terhére, de
ettől a szerződő felek eltérhetnek.

7. UTAsTÁrÉrozrarÁs
7.I. A Szolgáltató menetrendi tájékoztatő frlzetet ad ki olyan péIdányszámban, hogy az

elővételi pénztátal<ban évközben is elérhető legyen. A menetrendfiizetben egyéb
(helyközi-, távolsági-, nemzetkőzi autóbusz-, valamint vasúti) ltazási adatok is
feltiintethetők.

7.2. A menetrendváItozásrőI a Szolgáltató a helyi
utazőkőzönséget.

7.3. Rendkívüli menetrendváItozás esetén Szolgáltató a menetrendváltozást a7 .2. pont szerint
meghirdeti, továbbá a végállomásokon és a megállóhelyi táblakon az utasokat
tájékoztatja.

7.4. Szolgáltató a végállomásokon, a megállóhelyoszlopokon valamennyi - az adott
megállóhelyet érintő - járat menetrendj ét feltiinteti.

7.5. Szolgáltató a menetrendi hirdetményeken feltiinteti a telefon- és e-mail elérhetőségét,
ahol bejelenthetik az utasok atájékoztató feliratok rongálódását,hiányát illetve utazásí
felvilágo sítást kérhetnek.

7.6. Szolgáltató élőszóban és telefonon ateljes városi tömegközlekedési rendszerre vonatkozó
menetrendi felvilágosítást nyújt azúzemidő alatt. Az elérhetőségi telefonszámokat és az
információ-szolgá|tatás időtartamát megjelenteti a menetrendi fiizetben és a saját
honlapjan.

6.7.



7,7. Szolgáltató a tájékoztató feliratok elhasználódása vagy megrongálása esetén azokat
pótolja, a menetrendi adatok aktualizáIását biztosítja.

7.8. Szolgáltató a járművein hangos reklámot nem alkalmazhaí, belső reklámfeliratokat csak
olyan mértékben helyez el, hogy azutastájékoztatást és a kilátástne zavaqák.

7.9. Szolgáltató saját internetes honlapot üzemeltet és tart karban, amin szerepelnie kell:

a) azvtazási feltételeknek, a menetdíjaknak

b) a menetrendnek

c) a forgal mi v áltozásokról szóló értesítéseknek.

7.10. Az Önkormányzat és a Szolgáltató jogosult a szerződés tartalméről a lakosságot
tájékoztatni. Szombathely varos egészónek vagy meghatároző részének közösségi
k<izlekedését érintő lakossági fórumain a szerződő felek képviselői közösen vesznek
részt.

8. AZUTASOKKAL VALÓ KAPCSOLAT

8.1. A Szolgáltatő gépjárművezetőit valamint forgalomirányítő dolgozóit és jegyellenőreit
szükség szerint megtartott tanfolyamon oktatja az utasokkal kapcsolatos magatartás
szabáIyaira, az utasokkal való együttműködési készség fejlesztési technikáira, így
különösképpen az udvariasságta, a tájékoztatásí kötelezettségre,,,& szolgáltatói
szemlélet" érvényesítésére; gépkocsivezetők esetén a fentieken túlmenően az ajtők
kezelésének szabáiyaira, a gépjrárművön történő dohányzás lilalmára és a
vezetéstechnikai tudnivalókra.

8.2. A Szolgáltató a gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók számára az évszaknak
megfelelő formaruhát biztosít és megköveteli szolgá|at közben a tisú4 esztétikus
állapotú formaruha viselését.

8.3. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét aSzolgáltatő azalábbi alapelvek
fi gyelembevételével alakítj a ki :

a) a központjában és a szolgáIati helyeken a szőban előadott és helyszínen nem
orvosolható panaszok, észrevételek rögzítéséről gondoskodik,

b) az írásban érkező panaszokat külön nyilvántartásba veszi,

c) mind a központjában és a szoIgálati helyeken rögzített, mind Szol gáltatőhoz
írásban érkezeít panaszokat 30 napon belül kivizsgálja és intézkedést tesz a
j ogosnak ítéIt panaszok okainak megszüntetéséről,

d) az intézkedésről a panasáevőttájékoztatja.

9.1. Helyi jarati menet- és bérletjegyként csak olyan szigoru számadásit nyomtatviány
használható, mely biztositla a tételes elszámolást, kivitelében pedig megakadályozza a
jegyekkel és bérletekkel való csalást, hamisítást.

9.2. A Szolgáltatő abérledegyek valamint a menetjegyek árusítását a következő minimális
elvarások szerint biztosítj a:

a) Menet- és bérletjegyet elővételben az alábbi helyeken értékesít:

6



10.

. az án)sítással megbízott ügynököknél a nyitvatartási idő alatt folyamatosan,

. valamennyi gépkocsivezetőnél járatvégzés idején, üzemidő alatt kizárőIag
menetjegyet-

o elővételi pénztáraiban nyitvatartási idő alatt.

b) Bérleteket az alábbi helyeken értékesít:

o az árusítással megbizottügynököknél a nyitvatartási idő alatt folyamatosan,

o elővételi pénztáratban nyitvatartási idő alatt.

rórrsÉc, röttspGNyILVÁNTARTÁS, KALKULÁCIó
1 0.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységi körében

a) Gazdaságog, ésszerű és takarékosságot szolgáló intézkedésekkel csökkenti a
közforgalmú közlekedés költségeit.

A törvény 30.§ (7)-(8) bekezdése alapján a Szolgáltató köteles belső
számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni jelen közszolgáltatási
szerződéshez és közszolgáItatási kötelezettséghez kapcsolódó eszközökről és
fonásokról, bevételekről és ráfordításokról a számvítelről szóló törvény alapján
meghatérozott számviteli politikában rögzítet, az átcsoportosítás lehetőségét
kizárő elszámolási rendnek megfelelően. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy
a fentiekben meghatarozott egyes tételek érintett tevékenységhez való
hozzárendelésének módszere egyértelmú legyen.

Költség-elszámolási gyakorlatában biztosítja, hogy a felmerült költségek
közvetlenüI arra a tevékenységre kerüljenek elszámolásra, amelynek érdekóben
felmerültek és így a közvetett költségek arányaminél alacsonyabb legyen.

A Szolgáltatónak felróható üzemsztinet esetén a Szolgáltatót terhel minden olyan
költség, amelyet az Önkormányzat vagy rendelkezése alapjan más szervezet
kényszerült viselni a közszolgáltatás ideiglenes biáosításával összefiiggésben.

Ellentételezósi többletigényt kezdemény ez,ha aá az utazási igények váItozása, az
inflációs hatások vagy a gazdálkodási környezetben történt jelentős módosulások
indokolják, ide értve az aIágazati bérmegállapodásnak megfelelő mértékű
béremelést is, és erről haladéktalanultájékonatást küld Önkormanyzattészére.

Ellentételezési többletigényt kezdemény ez,ha azt azutazási igények változása, az
inflációs hatások vagy a gazdálkodási környezetben történt jelentős módosulások
indokoljak, ide értve az alágazati bérmegállapodásnak megfelelő mértékű
béremelést is, és erről haladéktalanultájékoztatást küld Önkormányzatrészére

b)

c)

d)

e)

0
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1 l. A rözössÉcr r<özrprplÉs gpvÉrprEINEK És nÁporuírÁsarNar
ararur,Á S A, AZ pr s zÁvto L ÁS, AZ prrpNrÉrprpzB s

11.1. SzolgáItatő közszolgáltatási tevékenysóggel összefuggő, bevételekkel nem fedezett, a
közszolgáItatási kötelezettség miatt felmerült indokolt koltségeinek, valamint a 4.4.
pontban leírt, szokásos mértékű, ésszerű nyereség ellentételezésére jogosult.

Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg aSzo|gá|tató közszolgáltatási feladatainak
teljesítésével együtt járő költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevétellel,
szociálpolitikai menetdíj támogatással, egyéb kapcsolódó bevételekkel és
támogatásokkal nem fedezett összegét.

II.2. A Szolgáltató a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak alakulásaról
félévente elszámolástkészít és azt a felévet követő második hónap utolsó napjáigtörténő
beérkezéssel megküldi az önkormányzatnak, papír alapon és elektronikus formában is.
Évente a törvényi előírásoknak megfelelően közszolgáltatási tevékenységéről beszámolót
készít, melyet legkésőbb tárgyévet követő év május 10. napjáig megküld az
Önkormanyzat tészére papír alapon és elektronikus formában is.

1 1.3. A felek rögzítik, hogy az indokolt vesáeség térítés varható összege 2019. évre 400.000
EFt. Ha a tényleges bevételek és költségek az év során jelentős mértékben eltérnek a
tewezett bevételektől és költségektől, aSzolgáItató a jelen szerződés 4.6. pontja szerint
jár eL, yagy a menetrend korrekciójára tesz javaslatot. Amennyiben nincs lehetőség új
díjtételek megállapításáravagy az Önkorményzat nem kíván módosítani a díjszabáson,
vagy a menetrenden, úgy az Onkorményzat az ellentételezés összegét a sztikséges
mértékben növeli és kötelezettséget váIlal arra, hogy a SzolgáItatónak ellentételezést
nyújt.

11.4. Szolgáltatőt illeti meg minden, a menetrend szerinti helyi közszolgáltatásbőIszármaző és
azzal összefiigeő bevétel, ideértve a menetdíjbevételt, az utasokat jogszabáIy a|apján
megillető kedvezmények utan jarő szociálpolitikai menetdíj-támogatást, az utasok által
ftzetett pótdíjakat, az esetleges kiegészítő államí tátmogatást, a reklámfelületek
értékesítéséből származó és valamennyi egyéb bevételt.

11.5. SzolgáItatő kötelezettséget vállal a menetrend szerinti helyi közszolgáltatási tevékenység
folyamatos végzéséhez szükséges pénzngyl forrásokmindenkori biztosításéra. Működése
során köteles olyan pénzngyi gazdálkodást folytatni, amely biáosítja fizetőképességének
folyamatos fenntartását és vagyonának megőrzését.

1 1.6. Szolgáltatő a menetrend szerinti helyi kőzszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó
eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat a vonatkozó törvény szerint
meghatározott számviteli politikában rögzítetr, egységes és következetes, az
átcsoportosítás lehetőségét klzéltó elszámolás alapján tarja nyilván. A nyilvántartási
rendszernek biáosítania kell, hogy a menetrend szerinti helyi közszolgáltatási feladatok
valós eredménye kimut athatő le gyen.

11.Z. Önkormányzat a bevételekkel nem fedezet, indokolt költségek és a méltányos nyereség
megtérítésére a 1 1.3. pontban megjelölt összegű előleget fizet, melynek 85oÁ-át tizenkét
egyenlő részletben átlúaljaSzolgáltató részére úgy, hogy azoktárgyhóZO-iga Szolgáltató
szátmIájarabeérkezzenek.

11.8. Az Onkormányzat a számlé$áta beérkezett államí támogatás összegét a vonatkozó
jogszabáIyokrendelkezéseiszerinttovábbutaljaaSzolgáItatőszámlájára.

ío
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l1.9. A Szolgáltató, amennyiben a 11.7. pontban leírlak teljesülését követően további
ellentételezésre tart igénlt, erre vonatkoző igényéről az éves beszámoló benyújtásakor
tájékoztatja az Önkormányzatot. Az Önkormányzat köteles az éves beszámolót a soron
következő közgyűlésen megtárgyalni és elfogadása esetén az el|entételezési igénfi 60
napon belül pénzügyileg rendezni.

1 1 .10. Amennyiben az Önkorm ányzat a jelen szerződés szerinti ellentételezés összegét a 11.7 .

és 1 1.9. pontokban leírt fizetési hataridőn belül nem egyenlíti ki, akkor késedelmi
kamatftzetési kötelezettség terheli, a ftzetésihatáridő lejártát követő nappal kezdődően.

11.11. Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató munkavállalói és azok családtagjai -
Szolgáltató által kiadott szabadjegyek felmutatásával igazolva jogosultságukat - a
közszolgáltatási szerződés hatálya alatt Szombathely város helyi közúti közforgalmi
szeméIyszállítási szolgéitatását térítésmentesen vehetik igénybe. Megrendelő erurek
kompenzációjaként a Szolgáltató éves beszámolójában 10 M Ft/év összeget nem ismer
el.

12. AZ öNKonvÁNyzAT ELLENŐnzBsr JOGOSULTSÁGA

I2.I. Az Önkormányzat bármikor ellenőizheti, vagy megbízottja útjan ellenőrtzheli a
Szolgáltató jelen szerződésben rögzíteít kötelezettségeinek teljesítését a törvény 35.§-
ában foglaltaknak megfelelően. Az ellenőrzés alkalmával a Szolgáltató a tevékenység
teljesítésével kapcsolatos kérdésekben köteles tájékoáatást adni, különösen az alábbi
kérdésekben:

a) a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolitásá§őI, a járatok közlekedésétőI, a
zsúfoltság és a menetrendszerűség alakulásáról, a járati és a forgalomirányító
szeméIyzet utasokkal kapcsolatos magatartástáról

b) a forgalomirányítő szolgáIati helyen a naplőzásról, valamint a járati személyzet
bej elentéseinek dokumentációj aról

c) azutaspanaszokintézésénekmódjaról

d) a járművek megjelenésérőI, tisztaságárőI, a járműveken és a megállóhelyeken
alkalmazottutastájékoztatásról

e) ahelyi közösségi közlekedéstközszolgáItatáshozkapcsolódó könyveléséről.

13. AZ ÖNKonvÁNyzAT FELADATAI

13.1. Az Önkormrányzatahelyi közforgalmú közlekedés megfelelő kialakítása és működtetése
érdekében együttműködik a Szolgáltatóval és őt a tevókenységében segíti. Ennek
keretében:

a) átadjamindazokat a birtokában lóvő informáciőkat, amelyek a helyi közforgalmú
közlekedés kialakítása és működtetése szempontjából a Szolgáltatő száméra
jelentőséggel bírnak

b) a varos közlekedésfejlesztési terveinek elkésáésébe a Szolgáltató szakembereit
bevonja

c) aháIőzatés a menetrend kialakításának elveinél illetve annak váItoztatása során a
Szolgáltató véleményét kikéri
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d) együttműködik a Szolgáltatóval a megállóhelyek kijelölésében, gondoskodik a
kijelölt megállóhelyek kialakításárőI, kihelyezi a megállóoszlopot és a KRESZ
szerinti jelzőtáblát kiépíti a leszáIlőfelületeket, autóbuszöblöket és anyagi
lehetőségei szerint gondoskodik a megállók kulturált felszereléséről, rendben
tartásárőI

e) forgalomtechnikai intézkedésekkel segíti a tömegközlekedés lebonyolítását.

0 gondoskodik arról, hogy az ellentételezés összegót az éves költségvetésóben
terv ezett fedezetként előir ány o zza.

13.2. AzÖnkormányzat gondoskodik a helyi közforgalmú közlekedésre kijelölt utak, autóbusz-
fordulók fenntartásárőI,tisztántartásárőI, síkosság-mentesítéséről és a hó eltakarításáról.

14. AZIJTAZÁsI tcÉNYEK FIGYELESE

14.1. A menetrendi javaslat és a teljesítmény-terv megalapozása érdekében a Szolgáltatő az
alábbi feladatokat végzi el:

a) ajráratok kihasznáIását forgalmiirányítő személyzete, valamint rendszeres vezetői
ellenőrzés révén folyamatosan figyelemmel kíséri, különös tekintettel a csúcsidei
zsúfoltság alakulására

b) kötelezi a gépkocsivezetőket, hogy a zsúfoltságróI és az utas-lemaradásról a
forgalmi irányítő szeméIyzetet értesítsék, megszervezi ezen jelentések
nyilvántartását, és kiér,tékelését

c) figyelemmel kíséri azutazási igényeket befolyásoló tényezők alakulását

d) rcndszerczett formában nyilvantartj a az utazőközönségtől illetve gazdálkodó és
egyéb szervezetektől, intézményektől, egyéb szervezetektől beérkező, a
menetrendre, helyi közösségi közlekedésre vonatkozó észrevételeket,
javaslatokat, igényeket.

15. ASZERZőDBs vtÓuosÍrÁsÁNAKFELTETELEI
15.1. A szerződést a felek közös megegyezéssel barmikor módosíthatjak. Amennyiben a

szerződés megkötését követően a szerződéskötéskor előre nem Iáthatő ok követkeúében
beállt körülményre tekintette|, a szetződés a felek bármelyikének lényeges és jogos
érdekét sérti - ideértve, ha a szeruődóskötést követően alkotott jogszabáIy a szerződés
tartalmi elemeit valamelyik fél lényeges és jogos érdekének sérelmével járó módon
váItoztatja meg - a módosításban érdekelt fél írásban kezdeményezheti a másik felnél a
szerződés módosítását, megjelölve, hogy azt mllyen okból és milyen körben kéri. A
megkereséskézhezvételét követő 30 napon belül a felek megtárgyalják aszerződés közös
megegyezéssel történő módosításának lehetőségét és a szerződést a vonatkozó
jogszabályok, valamint a felek méltányos érdekeinek figyelembe vételével, közös
mege gy ezéssel módo síthatj ak.

I5.2. A Szolgáltató az olyan szerződésmódosítási szándékát, amely a közszolgáIíatási
kötelezettség alóli teljes vagy részleges mentesítésére irányul, legalább az eríe javasolt
időpontot megelőző 6 hónappal korábban, írásban kezdeményezheti, melyre az
Önkormany zat 3 hőnapon belül köteles nyilatkozni.

15.3. A szeméIyszállítási tevékenység ellátásával vagy az éintettjáratok üzemeltetésével
kapcsolatos előírást tartalmaző jogszabáIy megjelenése vagy azok módosítása
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automatikusan - külön erre vonatkozó megegyezés nélkül - módosítj a a szeruődés érintett
előírásait. A felek ezekrőI tudomást szeTezve éfiesítik egymást, megjelölve a szerződés
változő tartalmú pontjait, illetve ha eíTe szükség van, kezdeményezík a
jo gszabályv áItozások következményeként mellőzhetetlen szeruődés-módosításokat.

16. ASZERZŐDES FELMONDÁSA ÉS a SZERZŐDÉSSZPCPS SZANKCIÓI

16.1. A szerződő felek kifejezík azon szándékukat, hogy az esetlegesen felmerülő vitás
kérdéseket egymás között tárgyalással rendezik és a felmondási jogukkal csak a
tárgyalások meghiúsulása és rendkívüli nyomós okok esetén élnek.

16.2. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés - határozott időta,rtamára tekintettel -
bármelyik Fél által kizárőlag rendkívüli felmondással, az alábbiakban meghatátozott
esetekben szüntethető meg.

16.3. Az Önkormányzat jogosult áttekinteni - az iizemeltetés rendszerébe épített ellenőrzésen
túl- a szolgáltatás,ellátása minőségénekszerződésben rögzített teljesülését. Felmondásra
okot adó körülmény beállta esetén az Önkormányzat- az oknak és ahelyzetnek megfelelő
hatáúdő megjelölésével - felszólítja a SzolgáItatőt a szerződésszegés oktínak
kiküszöbölésére. Amennyiben a SzolgáItatő a felszőIításnak az Önkormanyzat által
szabott türelmi időn belül nem tesz eleget és a szerződésszegő helyzet továbbra is fennáll,
az Önkormányzat a Szolgáltatőhoz intézett megkeresésében jogosult a szerződést
felmondani legfeljebb 3 hónap felmondási idővel.

16.4. A Szolgáltató abban az esetben jogosult aszerződést felmondani,haazÖnkormányzat a
szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi és a Szolgáltatő írásbeli felhívása
ellenére nem tesz intézkedéseket a jogellenes helyzet megszüntetésére - az adott
helyzetnek megfelelő határidővel -, illetőleg a szerződés megkötésének vagy közös
megegyezésen alapuló módosításanak időpontjában a közszolgáltatási jogok
gyakorlásával összefuggésben fennálló körülmónyek - a Szolgáltató áltaIbizonyítottan és
rajta kívül álló okokra visszavezethetően - oly mértékben megváItoznak, hogy a
szerződésszeni teljesítés a Szolgáltatótól nem várhatő el, és a szerződés feltételeinek
módosításában a felek nem jutnak közös megegyezésre. A Szolgáltató az
Önkormanyzathoz intézett megkeresésében jogosult a szerződést felmondani legfeljebb
3 hónap felmondási idővel.

16.5. A menetrend és a menetdíjak megválbrtaásaminden esetben aszerződés módosításának
minősül. A módosítás nem vonatkozhat a szeruődéshatályának meghosszabbítására.

16.6. A felmondásnak minden esetben tarta|maznia kell a felmondás előzmónyeit, a felmondás
okát és az arnak jogszeniségére vonatkozó hivatkozást, a közszolgáItatasi jogok
megszúnésének illetőleg aközszolgá|tatási tevékenység megsziintetésének határidejét.

16.7 . Az Önkormanyzat a szerződést rendkívüli felmondással abban az esetben mondhatja fel,
ha

a) a Szolgáltató a szeruődésben meghatározott lényeges kötelezettségét neki
felróhatóan súlyosan megszegi és a szerződésszegés okát az Önkormányzat írásbeli
felszólítasa ellenére, az abbarl foglalt hattáridőre nem orvosolja

b) a Szolgáltatő aKözszolgáltatási Szerződésben vállalt háIőzatonvagy annak egy
részén a menetrend szerinti autóbusz-közlekedést saját hibából egyoldalúan
véglegesen vagy többször időlegesen megsziinteti, sztinetelteti (nem tekinthetők
felmondási alapnak a jogszerű szttájk következtében kimaradt járatok)
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c) a Szolgáltatő az autőbuszjaratokat saját hlbájábőI a Közszolgáltatási Szerződés
mellékletét képező menetrendtől folyamatosan vagy többször ismétlődően eltérően
közlekedteti, ezen belül különösen ilyen módon, az egyes vonalakon a napi
üzemidőt csökkenti, a gyakoriságot elmulasztja, az előirt napi járatszám alatti
teljesít, a vonalháló zatotvagy annak egy részét az Önkorm ányzat egyetértése nélkül
me gv álto ztatj a, a kap acitását vi s s zatartj a, i l l etve c s ö kkenti

d) a menetrend szerinti közforgalmú autóbuszjáratok közlekedtetésére, a
szeméIyszállítási tevékenységre, valamint az ehhezhasznáItjárművek üzemben-
tartására és üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok súlyos és ismételt megszegése
estén, vagyhaaterületi közlekedési felügyelet amenetrend szerinti szemé|yszállítás
végzésére jogosító autóbuszos személyszállító engedéIyétl,ntározatávalvisszavonja
vagy a Szolgáltató áItaI územeltethető járművek szétmát - az engedélykivonat
bevonása yagy az abban megjelölt jogosultság szűkítése mellett - ismételten
korlátozza

e) az állami éslyagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat, támogatásokat,
juttatásokat nem a céljrának, rendeltetésének és az erre előírt feltételeknek
megfelelően vagy a jogszabályokban foglaltak megsértésével használja fel és ezt az

, erre jogosult hatóságok vizsgáIatai megállapítják, illetve a SzolgáItatót jogerősen
elmarasáalják

f) egyebekben, ha a Szolgáltatő a közszo|gáltatási feladatanak ellátása során a
tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy a kőzszolgáltatási feladat
végzésével közvetlenül összefiiggő, annak folyamatos elláúását meghatároző
mértékben befolyásoló hatósági előírásokat súlyosan megsérti és e jogsértés tényét
bíró ság, vagy ható ság j o gerősen me gállapítj a.

16.8. A Szolgáltató a szerződést rendkívüli felmondással abban az esetben mondhatja fel, ha

a) aú. jogszabály, az Önkormányzat döntése vagy a Közszolgáltatásí Szerződés
alapjén a Szolgáltatót megillető anyagi juttatások, források, továbbá bármely, az
autóbusz-közlekedés fenntartását, működtetését (üzemeltetését) szolgáló
megszerzett támogatást az Önkormányzat felszólítás ellenére jogosulatlanul
visszatartja vagyhatárídő után 60 nappal- ismétlődő esetben 30 nappal- fizeti meg
a Szolgáltatóval történt erre vonatk oző előzetes megállapodás nélktil

b) aKözszolgáItatási Szerződésben a Szolgáltatő részérőI vállalt menetrend szerinti
autóbusz-közlekedés fenntartását, folyamatos üzemeltetését, fejlesáését szolgálő
feladatok ellátását biztosító kötelezettségeít az Önkormányzat nem teljesíti, vagy
teljesítését felszólítás ellenére elmulasztja - ide értve azt az esetet is, amikor az
Önkormanyzat a sztiksóges döntéseit nemhozza meg vagy jelentősen késlekedik
azok meghozatalával -,ha azok lehetetlenné teszik vagy súlyosan akadályozzék a
Szolgáltató által vállalt szolgáltatás teljesítését, a megegyezés szerinti menetrendek
megtartását, a járművek közlekedtetését

c) Az Önkormányzat a 11.8. pontban váIlaltkötelezettségéthatfuidőben nem teljesíti.

16.9. A 16.7. és a 16.8. pontok szerinti rendkívüli felmondásnak írásban, olyan határidő
megá|lapitásával van helye, hogy az Önkormányzat a kőzszolgáItatás ellátásáról
gondoskodhasson.

16.10. Szerződés megszűnik, ha:
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ű) a Szolgáltató autóbusszal végzett szeméIyszállításra való jogosultságát a
közlekedési hatóság visszavonj a

b) a Szolgáltató jogutód nélkül megszűnik, illetőleg a meghatározott szolgáltatási
időszaklejár

c) amennyiben az Önkormányzat a 1 1.8. pontban rögzített fizetési kötelezettségének
nem tesz eleget.

16.1 1. A szerződés a szolgáltató autóbusszal végzett személyszá||itásra való jogosultságának
elvesáése okán a közúti személyszáIlítasi engedély jogerős visszavonásának, a jogutód
nélküli megszűnése esetében pedig a jogutód nélküli megszűnés időpon$ában szűnik
meg.

16.12. A felmondás általános szabáIyai:

a) A felmondás írásban, a másik féIhez címzett tértivevényes levélben történik. A
felmondási idő kezdete a tértivevényes levél kézÁezv ételének időpontj a.

b) Amennyibe n a szerződés felmond ásérabármelyik fel súlyos vagy tartós szerződés-
szegésére hivatkozással kerül sor. a szerződésszegésért felelős feltől a másik fel a
Ptk. általanos szabályai szerint kártérítést követelhet.

16.13. A szeruődés megszűnik rendkívüli felmondás esetén, a rendkívüli felmondas
kézhezvételének napjan. A szerződés megszűnése nem érinti a feleknek a szerződésből
eredő egymással szembeni tartozásaít és követeléseit, a szerződésben foglaltaknak
megfelelő kiegyenlítési illetve teljesítési kötelezettségeit, valamint az eg;,rnással torténő
elszámolásra vonatko ző igény ét.
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17. A szoLGÁLTATó És Az öNronvtÁNyzar Jocosut-rsÁcat Bs
rörprpzBrrsÉcpt.

|7.I. A Szolgáltató jogosult:

a) a ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre méltányos fedezetet
biztosító bevételre, tekintettel az elvonásokra és atámogatásokra

b) stabil és kiszámítható működési feltételekre

c) menetrendmódosításkezdeményezésére

d) a díjszabási arak és az áralkalmazási feltételek módosításának kezdeményezésére

e) szociálpolitikaimenetdíj-támogatásigénylésére

D a menet- és bérletjegyek illetve egyéb utazási igazolványok értékesítésére saját
szew ezetén belül, illetve me gbízottak bevonásával

g) más közszolgáltaási, szeméIyszáIlítási és egyéb tevékenységet végezni - az
Önkormányzat tájékoztatási kötelezettsége mellett - az átcsoportosítást kizárő
elkülönített elszámolás bixosításával

h) minden olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amely a menetrend szerinti helyi
közszolgáltatás színvonalát növeli, a komplex utaskiszolgálást segíti és a
közszolgáItatási feladatok ellátasát biztosító eszközök ós emberi erőforrások
kihasználáséí.javítja,így különösen-azÖnkormányzat ós aközlekedési minisáer
megállapodása alapjan menetrend szerinti helyközi (távolsági)
autóbuszj aratainak helyi viszonylatban történő meghirdetésére.

17.2. A Szolgáltató köteles:

a) a kőzszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésére, ezen belül kiemelten a
menetrendben meghirdetett autóbuszj áratok közlekedtetése

b) biztosítani az eszkőzök és források, valamint a bevételek ós ráfordítások olyan
gyűjtését, amely lehetővé teszi a menetrend szerinti helyi közszolgáItatási
tevékenység eredményességi értékelését, az adatokról elkülönített nyilvánt artást
vezetni ,űgy, hogy az átcsoportosítás lehetősége az elszámolási rendnek
me gfelelő e n kizárhatő l e gyen

c) a jogszabályban meghatfuozott, menetrend szerinti személyszállitásra jogosító,
órvénye s kö zúti szem ély szállttási engedé lyt me gszer ezni, b irto ko lni

d) az ltazási igényeket folyamatosan figyelemmel kísérni, indokolt esetben
menetrend-mó do sítást ke zdemény ezní

e) a j o gszabáIyokban r észletezett utazási kedvezményeket biáo sítani

D az Önkormányzatot felévente a menetrend szerinti helyi közszolgáltatás forgalmi
és gazdáIkodási adatair ől táj ékoztatni

g) a jelentős (10 percet meghaladó) járatkésésről illetve járatkimaradásról
nyilvantartástvezetni, melynek tartalmaznia kell a késett, illetve kimaradt jaratok
számáí és a késés mértékét. A Szolgáltatő közszolgáltatási tevékenységgel
összefiiggésben vállalja, hogy minden kifogással és panasszal kapcsolatban
nyilvántartást vezet és kivizsgál minden panaszt, illetve közérdekű bejelentést.
Szolgáltató váIIaIja, hogy a kifogásokkal és panaszos észrevételekkel

I4



kapcsolatban elkülönített és erTe a célra kialakított kimutatását Megrendelő
igényére rendelkezésre bocsátja.

h) az utasokat baleset- és poggyászkár ellen biztosítani (abiztosítási díjat a hatósági
ár magában foglalja)

i) a menetrendet és az utazási feltételeket illetve azok váItozását ahatályba lépést
legalább 1 5 nappal megelőzően közzétenní

j) munkavállalóinak megfelelő szociális helységet biztosítani

k) a menetrendben feltüntetett jfuatokkal utazni széndékozőId<al az izleíszabályzat
fi gyelembevételével a személys zállitási szerződés megkötésére

l) az autóbuszjáratok utasaival az utazási feltételek és a díjszabásban foglaltak
megtartatására, azok megtartásának ellenőrzésére, az autóbuszjáratokon a rend
fenntartasára illetve eljárás kezdeményezéséte a szemólyszállttási szeruődés
megszegőivel szemben.

m) Szolgáltató azizemeltetésbe bevont autóbuszokon elektronikus viszonylatszám-
kljelző rendszert működtet, gondoskodik arról, hogy az autóbusz homlokfelületén
a viszonylat számát és útvonalát, a jármű jobboldalán és hátulján pedig a
viszonylat szánát felttintető táblak kerülj enek elhelyezésre.

n) Szolgáltató biztosítja, hogy a szemé|yszállítást végző járművek átlagéIetkoru a
szolgáltatás teljes időtartama alatt a 15,0 évet nem haladja meg.

o) Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a közlekedési rendszerek, továbbá a
közösségi közlekedési eszközök, utasforgalmi létesítmények - beleértve a jelző-
és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasak legyenek a fogyatékkal élők által
történő biztonságos igénybe vételre. A személyszáIlítást végző autóbuszoknak
legalább 50 %o-bart alacsonypadlósnak vagy alacsony belépésűnek kell lennitik,
rendelkezniiik kell rokkantrámpávaI.Ezen összetételt a szolgáItatás végzésének
teljes időtartama alatt biztosítani kell.

17 .3. Az Önkormanyzat jogosult:

a) a Szolgáltatő által végzett menetrend szerinti helyi közszolgáltatás folyamatos
figyelemmel kísérésére, ellenőrzésére

b) adatszolgáltaás igénylésére, annak ellenőrzésére

c) a menetrendek módosításának kezdemény ezésére

d) a menetrend szerinti helyi közszolgáltatás ellátását, technológiáját, a kapcsolódó
szolgáltatásokat (menet- és bérletjegy-árusítás, utastájékoztatás stb.) érintő
módosítások kezdeményezésére

e) a díjszabási aruk és az áralkalmazásí feltételek meghatározására

0 a Szolgáltatóval köttitt szerződés tartalmárőI,hatáIyálrőI, értékéről és a vonatkozó
adatszoIgáltatásrólalakosságottájékoúatni.

17.4. Az Önkormányzat köteles:

a) a Szolgáltató áItaI végzett menetrend szerinti helyi közszolgáltatás és a
közszolgáItatásí szerződés teljesítésének legalább évenkénti értékelésére az éves
beszámoló megküldését követő közgyűlésen
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b) a SzolgáItató bevétellel és egyéb módon nem fedezett költségeire és egy ésszerű
nyereségre való tekintettel a túlkompenzáciőt elkerülő pénzügyi ellentételezésre

c) a Szolgáltatónak

o ahatáIyos menetrend módosításáta, vagy

o a díjszabási arak és áralkalmazási feltételek módosítására,vagy

o a közszolgáltaíásí kötelezettség alóli mentesítésre, vagy

o kizárőIagosság megadására vagy az alőli mentesítésre vonatkozó javaslata,
kezdeményezése érdemi megvizsgálására, a szükséges eljárás megindítására,
érdemi döntésre, illetve állásfo glal ás kialakítására.

d) a települési rendezési és fejlesáési tervekkel összhangban megfogalmazni és a
Szolgáltatóval egyeztetni a település személyszáIlítási igényét, az abban várhatő
változásokra vonatkozó előrej elzéseket közölni a Szolgáltatóval.

18. A JOGVITÁK pI-BÍnÁrÁsÁne ILLETEKEs gÍnÓsÁc

A felek kifejezik azon szándékukat, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket egyeztetéssel
rendezik. Békés megegyezés hiényában, az ügyben a hatáskörtől fiiggően kikötik a
Szombathelyi Járásíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék illetékességét.
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|9. EGYEB

19.1. A szeíződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Ptk. és a helyi autóbusszal végzett
menetrend szerinti szeméIyszállítási feladatok ellátására vonatkozó jogszabályokban
fo glaltak az ir ány adő ak.

19.2. A Szolgáltató - az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett - jogosult harmadik fel
részére személyszállítási szolgáItatást nyújtani azzal a feltétellel, hogy a harmadik fél
száméra nyújtott szolgáltatás nem jár a jelen szerződésben rögzített teljesítményi és
minőségi elvárások alulteljesítésével.

19.3. A felek által kötött közszolgáItatási szerződés minden tekintetben nyilvános, de a
telj esítés kapcsán tudomásukra j utott információkat kötelesek bizalmasan kezelni.

Szombathely, 2018. december Szombathely, 2018. december Jó.

Él,;yi<t< Észa knyugat-magya rorszá gi
<p.i*kedési Kózpont

Zár működó Részvénytársaság
97 ombatheiy, Körmendi út g2,

m:24200493-2-18
17.

Szombathely MJV Ön Zrt.

képviseletébe iseletében

dr. Puskás Tivadar polgá

MellékIetek:
l . sz. melléklet: A feladatellát áshoz hasznáIt autóbuszok felsorolása
2. sz. melléklet: Szombathely helyi autóbusz közlekedés érvényes díjai
3. sz. melléklet: Szombathely helyi autóbusz közlekedésének érvényes menetrendje
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1.sz,mel|éklet

Szombathely Helyi forgalmi iroda

1 AAT_28,1 lK 2B0 1990.0,1 ,04 2000.11.27
2 AAT-312 lK 280 1990,01 ,04 2000.03 08

DzA-027 lK-435 1 994.1 2.30 0
4 DzA-028 lK 435 1g94.12.30 0
A DzB-057 lK 280 1 990.06.13 2001.07.26
6 DZB_058 lK 280 1990.06.20 2001.07.09
7 Jz-594 Mercedes sprinter 2004,04,27 0
a FLN-590 ARc 187 2006.08.01 0
9 FLN-598 ARc 187 2006.11.29 0
10 GXD-409 lK 263 1999.06.23 n
11 GXD-410 lK 263 1999,06.23 0
12 GXD_411 lK 263 1999,06.23 0
ló GxD-412 lK 263 1999.06.23 0
14 GXD-413 lK 263 1999.06.23 0
,15 GXD-4,14 lK 263 1999,06.23 0
1 lKT-g09 MAN sL 283 2002.11.14 0
1 lKT-g10 MAN sL 283 2002.11.14 0
1 lsF_351 Rába premier 2000.08.1 6 0
1 JoY-302 lK 280 1988.06.09 1999 06 09
2c KTN-530 ARc 134 2007.06.05 0
21 KTN-540 ARc ,l34 2007.06.05 0
l2. KUE-651 MB.o.815,D 2001.02.02 0
zJ LcU-321 ARc 134 2008.03 04 0
24 LcU-322 ARc 134 2008.03.20 0
25 LcU-323 ARc 134 200B,03.20 0
26 LNV_792 cREDo BN 12 2009.12.01 0
27 LNV-793 cREDo BN 12 2009,12.01 0
28 LNV_794 cREDo BN 12 2009,12.01 0
29 LNV-795 cREDo BN 12 2009.12_01 0

LNV-796 cREDo BN 12 2009.12.01 0
a1 LNV_797 cREDo BN ,12 2009.12.01 0
óz LNV-798 cREDo BN 12 2009,12.01 0
cJ LUU_913 cREDo BN 12 2010,12.2a 0
34 LUU_914 cREDo BN 12 2010.12.20 0
?t LUU-915 cREDo BN 12 2010.12.20 0
36 LUU-916 cREDo BN ,12 2010.12.20 0
37 LUU_917 cREDo BN 12 2010,12.20 0
3B LU U-91 B cREDo BN 12 2a10.12.20 0
39 LUU-919 cREDo BN 12 2010,12.20 0
40 LZs-1 48 cREDo BN 12 2011 .12.01 0
41 LZs-149 cREDo BN 12 2011 12.01 0
42 LZs-1 50 cREDo BN 12 2011,12.01 0
43 LZs_15,1 cREDo BN 12 2011,12,01 0
44 LZs-152 cREDo BN 12 2011 .12.a1 0
^Ea! LZs_1 53 cREDo BN 12 2011,12.01 0
46 Lzs_1 54 cREDo BN 12 2011 .12.01 0
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2. sz. melléklet 

 

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Szombathelyen közlekedő városi (helyi) 

autóbuszjáratokon 

 

Érvényes: 2018. január 1-jétől 

 

1. Utazási feltételek 

 

Jegyváltás: elővételben a jegyterjesztő hálózatba bevont elárusító helyeken, vagy emelt áron 

az autóbuszvezetőnél (az autóbuszvezető pénzváltásra nem kötelezhető). 

 

Felszállás: csak az első ajtón át. 

 

Jegykezelés-érvényesítés: a menetjegyet a felszálláskor azonnal, az autóbuszban elhelyezett 

érvényesítő készülékkel érvényesíteni kell. 

 

Menetjegy és bérlet érvényessége: 

 A menetjegy a felszállási (érvényesítési) helytől a járat végállomásáig jogosít egyszeri 

utazásra. 

 A kedvezményes menetjegy érvényes Szombathely helyi autóbuszjáratain a 

munkanapokon 8.00 órától 12.00 óráig és 19.00 órától üzemzárásig megkezdett, valamint a 

szabad- és munkaszüneti napokon a teljes üzemidő alatt egyszeri utazásra. 

 A gyermek menetjegy érvényes Szombathely helyi autóbuszjáratain 6-14 éves korú 

gyermekek számára, egyszeri utazásra. A gyermek menetjegy érvényességéhez 

diákigazolványra, illetve a 6. életévüket betöltött óvodás gyermekek részére az óvoda által 

kiadott igazolás, illetve személyi igazolvány szükséges. 

 A napijegy érvényes Szombathely helyi autóbuszjáratain az első utazás kezdő időpontjától 

számított 24 órán át, korlátlan számú utazásra. 

 A havi bérlet a hónap 1. napja 0.00 órától a következő hónap 5. napja 24.00 óráig érvényes. 

 Az I. félhavi bérlet a hónap 4. napja 0.00 órától 20. napja 24.00 óráig érvényes. 

 A II. félhavi bérlet a hónap 19. napja 0.00 órától a következő hónap 5. napja 24.00 óráig 

érvényes. 

 A heti bérlet a váltás napjától számított 7 napon át érvényes. 

 A kisgyerekes bérlet használatához külön bérletigazolvány kiváltása szükséges, ennek 

kiállításához személyi igazolványra, a lakcímet (állandó vagy tartózkodási hely) igazoló 

hatósági igazolványra, egy fényképre, valamint gyes-, gyed-, gyet - kifizetőhelytől kapott, 

hat hónapnál nem régebbi eredeti igazolásra vagy határozatra van szükség. A 

bérletigazolványhoz kapcsolódó érvényességi igazolást hat havonta szükséges 

érvényesíteni az ÉNYKK pénztáraknál. 

 A hivatásforgalmi egyvonalas bérlet csak a szelvényen feltüntetett hivatásforgalmi (H-s 

jelzésű) vonalon érvényes.  

 A bérlet az érvényességi időn és az érvényességi területen belül korlátlan számú utazásra 

jogosít. 

 A kutyaszállítás díja azonos a járatra érvényes menetjegy árával. Kivételt képez a segítő 

kutya, a rendőrségi kutya, melynek szállítása díjtalan. 
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A helyi autóbusz-közlekedés utazási feltételeivel összefüggő egyéb díjak és rendelkezések 

 

1. Az arcképes igazolványhoz kötött havi bérletek a tárgyhó 15-én pénztárzárásáig 50%-os 

árban – kezelési költség megfizetése mellett – visszaválthatók. 

2. A bérlet – bérletérvényesség kezdete előtti teljes árú, illetve a tárgyhó 15-ig történő 50%-

os – visszaváltásának kezelési költsége a visszatérítendő összeg 20%-a, de tételenként 

maximum 2.500,- Ft. 

3. A bérletigazolvány ára a kiállítási költséggel együtt 100,- Ft. 

4. A helyi közösségi közlekedési eszközön minden utas legfeljebb 10 kg tömegű,egy személy 

által is könnyen hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézi poggyászt, illetve 1 db 

ródlit, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjmentesen. 

5. A megállapított viteldíjon felül: 

a.) 8.000.- Ft pótdíjat köteles fizetni az utas, ha 

 csomagként, kézi poggyászként nem szállítható tárgyat visz be a járműbe, 

 ő, vagy az általa szállított kézi poggyász vagy élőállat bepiszkítja a járművet. 

 jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, 

illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, 

 olyan bérlettel – kivéve az arcképes igazolványhoz nem kötött bérleteket – kísérli meg 

az utazást, amelyre az igazolvány száma vagy a bérlet tulajdonosának személyi 

igazolvány száma nincs tollal olvashatóan rávezetve, 

 kutyát szájkosár vagy külön érvényes menetjegy nélkül szállít. 

b.) 8.000.- Ft késedelmi díjat köteles fizetni 

 a díjon, illetőleg az a.) pontban meghatározott pótdíjon felül, aki a tartozását 8 napon 

belül nem egyenlíti ki. 

6. Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegy ellenőrzésénél felmutatni 

nem tudja, 48 órán, illetve 2 munkanapon belül az ÉNYKK Zrt. által kijelölt helyen és 

időben (Szombathely, Thököly u. 30. Szolgáltatás-felügyeleti Csoport, munkanapokon 

8.00-15.00 óra között) történő bemutatás esetén mentesül a pótdíj megfizetése alól, de 

1.300,- Ft bemutatási díjat köteles fizetni. 

Arcképes igazolványhoz nem kötött bérletek utólagos bemutatására nincs lehetőség!  

Ugyancsak mentesül a pótdíj megfizetése alól, aki az 5. a.) pont negyedik bekezdésében 

megjelölt igazolványszám hiányának a pótlását az előzőekben megjelöltek szerint 

bemutatja, neki azonban a 1.300,- Ft-os bemutatási díjon felül a menetjegy árát is meg kell 

fizetni az érvényes díjszabás szerinti összegben. 

Menetjegyét nem érvényesítő utas nem jogosult utazási igazolványa bemutatására. 

7. A helyi járati I-II. félhavi bérletek felülbélyegzése megegyezik a helyközi forgalomban 

alkalmazott (I. félhavi: 1, II. félhavi: 2) felülbélyegzéssel. 

 

2. Díjszabás 

 

Menetjegy: 

 elővételben     275,- Ft 

 autóbuszvezetőnél  350,- Ft 

 10 db-os jegytömb 2.475,- Ft 

 kedvezményes: 210,- Ft 

 gyermek: 165,- Ft 

 napijegy:  825,- Ft 
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Névre szóló általános bérlet: 

 havi  6.290,- Ft 

 félhavi  4.140,- Ft 

 heti 2.060,- Ft 

 

Névre szóló hivatásforgalmi egyvonalas bérlet: 

 havi  5.400,- Ft 

 

Tanuló és nyugdíjas bérlet: 

 havi 1.990,- Ft 

 

Kisgyermekes bérlet: 

 havi  1.990,- Ft 

 

A menetjegyek és bérletek díjai forintban értendők és a hatályos adó jogszabályoknak 

megfelelő adót is tartalmazzák. 


