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MEGÁLLAPoDÁS

amely létrejött

egyrészt Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztere (nevében eljár dr. Homolya
Róbert közlekedéspolitikáért felelős államtitkár)' a továbbiakban: Miniszter,

másrészt Tapolca Város Önkormányzata (nevében eljár Dobó Zoltánpolgármester),
a továbbiakban: Önkor mányzat

között (a továbbiakban együtt: Felek)

a személyszáIlítási szolgáItatásokról szőIő 2012. évi XLI. tv. 5.$ (3) bekezdése a)
pondában meg$atározott helyi szeméIyszállítási közszolgáltatások regionális
személyszállítási szolgáltatásokkal torténő ellátása feltételeinek rögzítése céIjáből, az
alábbiak szerint:

Miniszter fudomásul veszi az onkormányzat bejelentését, amely szeint az
Önkormányzat terúIetén a menetrend szerinti helyi szeméIyszáIlítás ellátásáért
felelős' a város területén helyi jaratokkal ellátandó helyi szeméIyszállításra a
Északnyugat_magyarországi Közlekedési Közpon t Zrt.-v e| (továbbiakban
S zol gáltatóval) közszol gáltatási szerződé st kötött. A közszol g áItatási szet ző dés
teljesítésének kezdő időpontja 2017" januér 1.; befejező időpontja 2aI1'
december 31.

Miniszter az Önkormátlyzattal kötött jelen Megállapodás alapjánhozzájárul a
Megállapodás 1. sz. mellékletében tételesen felsorolt regionális járatok helyi
vonalakkal közös szakaszán a menetrendben meghirdetett megállóhelyek
viszonylatában e járatok helyi tarifával, helyi személyszállításban történő
igénybevéte|ébez'
A Minisztet megbízza a SzolgáItatót a Szolgáltatőva| kötött közszolgáltatási
szerződés keretében a helyi személyszállítáSi közszolgáItatások regionális
szeméIyszállítási szolgáItatásokkal történő ellátásával kapcsolatos feladatok
ellátásával. Az I. melléklet tartalmazza a járatok települést érintő menetrendi
kivonatait is.

A helyi tarifával igénybe vehető járatokon' a helyi viszonylatú utazásoknál az
1. pontban meghatétrozott közszolgáltatási szerződésben megállapított, helyi
jtratokra érvényes tanfát és utazási kedvezményeket kell alkalmazni. A helyi
tarifa a|kalmazása a helyi menet- és bérletjegyek használatát és elfogadását,
valamint a helyi járatokon érvényes kedvezmények igénybevételi lehetőségét
jelenti. A helyi tarifa alkalmazásával összefliggő szociálpolitikai menetdíj-
támogatás igénybevételi rendje a vonatkoző jogszabályi előírásoknak
megfelelően történik.
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A járatok helyi tarifával való igénybevételi lehetőségónek meghirdetése
Szolgáltató feladata. A Szolgáltató menetrendi kiadványaiban és aZ
autóbuszokon köteles feltüntetni a helyi taifa alkalmazását a helyi utasok
esetében. Amennyiben a regionális jarat egy adott helyi autóbuszvonal
valamennyi megállóhelyén megáll, a járathelyi viszonylatszámmal is ellátható.

Szolgáltató a Megállapodás fennállásrínak időtartama alatt köteles figyelemmel
kísérni az utasforgalom alakulását és az utazási igények változását, s azok
fiiggvényében_ az Önkormanyzattal történt egyeztetés alapján - a menetrend
módosítását kezdeményezheti A módosítás jóváhagyása során Miniszter az
Önkormán y zat v éIeményét lehető sé g szerint fi gyelembe ve szi.

Szolgáltató a Megállapodással érintett regionális jaratairőlköteles elkülönített
belső számviteli nyilvántartástvezetni, ezen belül külön kimutatni a regionális
járatokkal végzett helyi és regionális szeméIyszállítás teljesítményi adatait,
bevételeit és az azokat terhelő ráfordításokat. Ezen kimutatásokat Szolgáltató
köteles a Minisztemek külön felhívás nélktil, az éves beszámolási
kötelezettséggel egyidejűleg, március 31-ig megküldeni. A bevételek és
ráfordítások meghatározásának és nyilvántartásának rendszerét Szolgáltató
köt el e s s z ámviteli p o l itikáj áb an me gltatár o zní.

Szolgáltató a Megállapodással érintett regionális jÍratairanézve nem jogosult a
bevételekkel nem fedezett, indokolt költségei megtérítése iránti igényt
érvényesíteni a Miniszter felé. Amennyiben a körülmények váItozása
következtében az éintett járatok vagy ezek egyike veszteségessé válik' Felek a
Szolgáltató kezdeményezésére egyeztetést folyatnak le és módosítják a
Megállapodás feltételeit. Megegyezés hiányaban a Megállapodás 30 napon
belül felmondható.

A Megállapodással érintett járatok ftnanszítozásáről és a bevételekkel nem
fedezett, indokolt költségeik megtérítése iránti igényről az Önkormányzat és a
Szolgáltató a hatályos jogszabályok alapján külön szerződésben
rendelkezhetnek.

Jelen Megállapodást Felek határozott,legfeljebb a Miniszter és a Szolgáltatő
közotti kozszolgáltatási szerződés időtartamával megegyező id&e kötik, a
Megállapodás 2017' június 19. és 2011. december 31. közotti időszakra jön
létre. A Megállapodás csak rendkívüli esetben, nyomós indokok alap1án,
előzetes írásbeli felszólítást és türelmi idő eredménytelen elteltét követően' 90
napos felmondási idővel mondható fel.

Jelen Megállapodás közös megegyezéssel, 90 napos határidővel bármikor
niegszüntethető.

10. A Megállapodást érintő nyllatkozatok kiadása, a Megállapodás 1. szátmű
mellékletének módosítása, valamint egyéb Megállapodást érintő megkeresések
ügyében az NFM Közlekedési Szolgáltatási Főosztályának vezetőjejár el.
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II. Az I. szánnts melléklet jelen Megállapodás elváIaszthatatlanrészétképezi.

Budapest, 2017. Tapolca,

az Onkor nevében
a"Jll É.l{r:i*.
p{g{./íiattJef
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A Megállapodásban foglaltakat tudomásul veszem:

Szombathely,20IT .
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