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menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról

amely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. I7-I9,, statisáikai számjel: 15734453-84II-32I-20;
adőszám: 15734453-2-20, képviseli: Balaicz Zoltán polgiármester), a tovabbiakban mint
Megrendelő,

másrészről az Eszal<nyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkőrűen működő
Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Körmendi ít 92., statisáikai számjel:
24200493-4939-114-18, adőszám:24200493-2-18, képviseli: Papp Lászlő vezerigazgatő), a
to vábbiakban mint S zo lgáltató, együttesen Felek

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Felek megállapítják, hogy a SzolgáItatő 2016. december 27-én közszolgáItatási
szerződést (továbbiakban: szerződés) kötött a Megrendelővel menetrend szerinti
autóbuszj árattal történő he lyi szemé lyszállítás tár gy ában.

2. Megrendelő 2018. szepternber I-től az alábbi módosítást kérte bevezetni: A 6.10 órakor
Pőzva Külsőkórháztól indulő, a 74-76 sz. elkerülő úton közlekedő rásegítő járat kerüljön
be a menetrendi járatok közé és álljon meg a Pózva KülsőkórházBej. út -i megállóban.

3. A 2. pontban foglaltak miatt - figyelemmel a szeruődés 8.1. pontjara - aközszolgáltatási
szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrend helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete
lép, A menetrend aközszolgáltatási szerződés elváIaszthatatlanrészétképezi.

4. A közszolgáltatási szerződés egyéb pontjai változatlan formában maradnak hatáIyban.
Jelen szerződésmódosítás aközszolgáltatási szerződés elválasáhatatlan részétképezi.

5. Jelen módosítás 2018. szepternber 1-jétől hatályos.

6. A Szolgáltató jelen szeruődés cégszerű alátrásával polgári jogi és büntetőjogi felelőssége
tudatábart kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szőlő 2011, évi CXCU. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pont b) alpontjában meghatározott, az átláthatő szervezetre vonatkozó
rendelkezéseket ismeri, és e rendelkezések ismeretében nyilatkozza, hog átlátható
szervezetnek minősül. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az áIlamháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésben és az áIlatűártartási törvény
végrehajtásaról szóló 368120II. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésben
foglaltak szerint a Megrendelő a kiadási előirányzataiterhére csak átláthatő szervezettel
köthet érvényesen vissáerhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján csak
átláthatő szervezet részére teljesíthet kifizetést. A Szolgáltató a nyilatkozatáhan foglaltak
váItozása esetén anól haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékortatru. A Szolgáltató
tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyllatkozat alapján kötött vissáerhes
szerződést a Megrendelő felmondjavagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került
sor - a szerződéstől eláll.
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A szerződésben nem szabályozott kérdésekben
törvény és a személyszállítási szolgáltatásokró 1

irányadók.

a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V.
szőlő 2012. évi XLI. törvény rendelkezései az
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a nemzeti vagyonról szőlő 2011. évi CXCVI. törvény (Nl.tv,) 3. § (1) bekezdés 1. pont b)
alpontj ában rneglrat ározott

BELFÖLDI VAGY XÜlr,ÖrOI JOGI SZEMELY VAGY JOGI SZEMÉLYISEGGEL
NEM RENDELKEZÓ

GAZDÁLKODÓ SZERVEZBT nÉszÉnE
az áIlamháztartásról szóló 201 l . ér,i CXCV. törvény (Áttt ) 4l. § (6) bekezdésében előírt

kötelezettség telj esítéséhez

Alulírott
Név:
születéskori nér,:

születési helye. ideje:

mint a

szervezet nerre: ;

székhelye:
adószáma:
cégjegyzék számal nyilvántartásba vételi száma:

törvényes képviseloje - polgari jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozorn,
hogy az áItalamképviselt szervezet az Áht.41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a
Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átláthatő szervezetnek minősül, az
alábbiak szerint:

Az áItalam képviselt szervezet olyan belöldi vagy kiilfiildi jogi szemóly vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdákodő szervezet, amely megfelel a következő együttes
feltételeknek:

c/ tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finansztrozása megelőzéséről és
megakadályozásárőI szóló törvény (Pmt.) szerint meghatérozott tényleges tulajdonosa
megismerhető,

b) az Eurőpai Unió tagáIlamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Egyiittmtíködési és Fejlesztési Szewezet tagállamában vagy
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adő*,atás
elkerüléséről szóló egyezménye van,

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (Tao.) szerint
meghatírozott ellenőrzött külfi ldi társaságnak,

d) a gazdákodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25oÁ-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdákodő szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.
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Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- a költségvetési kiadási előtrányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve
létrejött íIyen szeruődés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem
minősül átláthatő szervezetnek ;Áht 41. § (6) bekezdés]

- a valótlan tartalmű át|áthatősági nyilatkozat alapján kötött vissáerhes szerződést a
kötelezettségvállaló felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor
* a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bekezdés]

Kijelenterg hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek. Tudomásul
veszem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatban foglaltak tekintetében bármilyenváltozás á1l
be, arról a kötelezettségvállalót köteles vagyok haladéktalanul tájékoáatni.
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