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lrözszol,cÁr, r,q.rÁSl SZERZőup s
I. sz. módosítás

amely létrejött egyrészről

Körmend Város Önkormányzata (székhely: 9900 Körmend, Szabadság tér 7,, stattsztlkai
számjel: 1 5733610-8 4I|-321-I8, adőszám: 15733610-2-18, bankszámlaszánn; OTPBank
Nyrt.l1747020-15420820-00000000, képviseli: Bebes István polgármester), a továbbiakban
mint Megrendelő,

másrészről

ENYXX Eszaknyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkőrűen működő
Részvénytársaság(székhely: 9700 Szombathely, Körmendi LLt 92., statisztikai számjel:
24200493-4939-114-18, adőszám: 24200493-2-78, bankszámlaszám: MKB Bank Zrt.
10300002-10631085-49020018, képviseli: Papp LászIő vezéigazgatő), a továbbiakban mint
Közszolgáltatő, egyittes en Fel ek

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A szerződő felek megáIlapitják, hogy egymással 2015. december 30-án
közszolgáltatási szerződést kötöttek autóbusszal végzendő helyi személyszáIlításí
kőzszolgáItatás Közszolgáltatő általi, Körmend város közigazgatási területén történő
telj esítésére vonatkozóan.

2. A szerződő felek megállapítják, hogy a Megrendelő a helyi menetrend módosítását
kezdeményeúe a Közszolgáltatőnál 29l20I9. (IIL26.) szerinti Képviselő-testtileti
hatfuozatával. A helyi menetrend módosításának Megrendelő általi céIla az, hogy a
Körmend autóbuszállomás Felsőberkifalu - Horvátnádalja Körmend
autóbuszállomás útvonalon további egy db, 11 h órakor induló járat kerüljön a
menetrendbe beillesztésre a;rta valő tekintettel, hogy a horváttnádaljai lakosok
autóbusszal való közlekedése a Pinka hídlezárásamíatt ideiglenesen megnehezült.

3. A szeruődő felek fentiekre tekintettel megállapodnak abban, hogy a közszolgáItatási
szerződés I. sz. melléklete helyébe (mely 7. számí melléklet a helyi menetrendet
mutatja be/ jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete lép 2019. április l-i kezdő
hatállyal A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az e szeruődésmódosítással
megrendelt plusz egy db., 11 órás indulással a Körmend autóbuszállomás
Felsőberkifalu - Horvátnádalja - Körmend autóbuszállomás útvonalon közlekedő
jarat addig üzemel, amig a Megrendelő erre igényt tart. Amennyiben a Pinka hídon a
súlykorlátozás megszűnik, a szetződő felek közösen megszüntetik az e szerződés
szerinti p\usz járat indítását, a jíraímegszüntetés időpontját a szeruődő felek közösen
állapttjzk meg úgy, hogy az a Megrendelő szátmára a legkedvezőbb időpontra essen.

4. A Megrendelő vállalja, hogy az e szeíződéssel megrendelt plusz egy db, 11 órás
indulással a Körmend autóbuszállomás - Felsőberkifalu - Horvátnádalja - Körmend
autóbuszállomás útvonalon közlekedő járat indításának a költségeit viseli a felek
között létrejött közszolgálíatási szeruődésben rögzített elszámolás alaplán.

5. Jelen szetződés 2019. április l-én lép hatá|yba, és hatánozatlan időre szőlőanjön létre
a felek között, a szerződés megsziintetésére a 3. pontban írtak szerint kerül sor a felek
kOz1tt az e szetződés megkötésekor még nem ismert időpontban
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A felek között 2015. december 30-án létrejött közszolgáltatási szerződésnek az e
szerződósmódosítással nem érintett rendelkezései váItozatlan tartalommal érvényben
maradnak.

Jelen szerződésmódosítás aközszolgáltatási szerződés elválaszthat atlan részétképezi.

Szerződő Felek a szerződést átolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben
me ge gy ezőt, helyb enha gy őlag ír j zk a|á,

Szombathely,

I

A szerződést a Megrendelő részéről
pénnigyileg ellenj egyzem:

Körmend, 2019.03.21.

,.; ]\\* \

Kelt: Körmend, 2019. 03. 27.

István polgármester
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Némethné Simon Mária pénzugyi osztályvezető

Város Onkormányzata



1. sz. melléklet

KÖRMEND HELYI
AUTÓBUSZ MENETREND

nnvnNyES: 2019. nv ol.rrÓ 0l.NAPJÁTÓL

AUTÓBUSZ-^LLDMÁS _
HORVÁTNÁDALJA -

AuTÓBusz-^LLonrÁs
1

MEGÁLLÓHELYEK

Autóbusz-állomás
Olcsai-Kiss Zoltán Alt. Isk.

Horvátnádalia. 48-as út
Horvátnádalj a, Németúivári út

Németúivári u. 19.

Horvátnádalia. orvosi rendelő
Horvátnádalia. aut. vt.
Horvátnádalja, 48-as út

Autóbusz-állomásról indul:

óra

6

a
50

A járat a Hunyadi u. elnevezésű
megállóhely utián iskolai előadási
napokon értrÍrl az Olcsai-Kiss Zoltán AIt.
Isk. elneve zésű me gállóhelyet.
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M.idő
/percl

0
1

Rákóczi u. 15. 4
Kőrhuz 6

Nagykölkedi eláe. 8

9

12

I4
Akác u. 8. I7

I9
2I
23

Nasvkölkedi eláe. 25
Kőrház 27

Rákóczi u. 15. 29
szabadsás tér 31

szabadsás tér íkastélv) 32
Hunyadi u. JJ

Autóbusz-állomás 35



1A
AuTóBusz-^Lr.'uvtÁs -

rnr,sőnnRIilFALU _
aurónusz-ÁltovrÁs

vpcÁr-róHELyEK M.idő
lpercl

Autóbusz-állomás 0

Olcsai-Kiss Zoltén Alt. Isk. 1

Rákóczi u. 15. 4
Kőrház 6

Naeykölkedi eláe. 8

Berki u. 10

Naevkölkedi eláe. t2
Dankó Pista u. 50. I4
Dankó Pista u. 2. 15

Kőrhaz 11

Rákóczi u. 15. I9
SzabadsáF,tér 2I

Szabadság tér (kastély) 22
Hunyadi u. 23rz-

óra

7

a
00

Autóbusz-állomásról indul:

A jfuat a Hunyadi u, elnevezésű
megállóhely után iskolai előadási

lapokon éinti az Olcsai-Kiss Zoltán
Alt. Isk. elnevezésú megállóhelyet.
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AuTóBusz-^LLotvtÁs -

rnr,sőnnRIilFALU _
rronvÁrNÁpar.ra _

aurónusz_ÁrronnÁs

vpcÁrróHELyEK

Autóbusz-á1lomás
Olcsai-Kiss Zolté.n Alt. Isk.

Dankó Pista u. 2.

Dankó Pista u. 50.

Horvátnádalj a, 48 _as út

Németúivári u. 19.

Horvátnádali a. orvosi rendelő
Horvátnádalia. aut. vt.
Howátnádalja,48_astli'

Dankó Pista u. 50.

Dankó Pista u. 2.

Rákóczi u. 15.

Autóbusz-állomás

A vastagon szedett járatok a TESCO
hipermarket elnevezésű megállóhely
érintése nélk{il közlekednek.

M.idő
/percl

0

1

Rákóczi u. 15. 4
Kőrház 6

8

9

Naeykölkedi eláe. 11

Berki u. I4
17

Horvátnádali a. Németúi vári út 20
22

Akác u. 8. 25
27
29
31

Naevkölkedi elás. aaJJ

35
36

Kőrház 38
40

szabadsáe tér 4I
szabadsás tér (kastélv) 42
TESCO hipermarket 46

Hunvadi u. 48
51



AuTóBusz_ÁLLomÁs _
nenróx LTp. _ TESCo

HIPERMARKET _
aurónusz-nrrouÁs

A vastagon szedett jfuatok a TESCO
hipermarket elnevezésű megállóhely
érintése nélktil közlekednek.

A 7.25 órakor induló járat a Hunyadi
u. elnevezésű megállóhely után
iskolai előadási napokon, érinti az
Olcsai-Kiss Zoltín Alt. Isk.
elnevezésű megállóhelyet.

MEGÁLLÓHELYEK

Autóbusz-állomás
olcsai-Kiss Zoltén Alt. Isk.

Hunyadi u., ABC

Autóbusz-állomás



2A
AuTóBusz-ALLoMÁs _
TESCO HIPERMARKET -

nanrór LTp. *
aurónusz-ltronnÁs

Autóbusz-állomásról indul:

MEGÁLLÓHELYEK M.idő
lpercl

Autóbusz-állomás 0

Olcsai-Kiss Zoltán Alt. Isk. 1

TESCO hipermarket 5

szabadsáe tér 7

Szab adsáp. tér (kastélv) 8

Bartók ltp. 5. 10

Somogyi u. 13. 11

Somogyi u,, ABC I2
Hunyadi u., ABC 14

Autóbusz-á1lomás 16

Ora a
16 10


