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Közszolgáltatási szerződés

16. számú módosítása

amely létrej ött egyrészrol
Lenti Város Onkormá nyzata
Székhely: 8960 Lenti, Zrínyi M. u.4.
Statisztikai számj ele: I 57 3 4 47 7 -841 I -3zI -20
Adószáma: 15734477 -2-20
Törzsszáma: 734477
képviseli: Horváth LászIó polgármester' a továbbiakban: Önkormányzatvagy Etlátásért felelős

másrészről az
Északn1ugat-magyaro rszági Közlekedés i Kőzpont Zrt.
(rövidített elnevezése: ÉNvrr zr't.;
Székhelye: 9700 Szombathely, Körmendi út 92.
Cégegyzékszáma'. 1 8- 1 0- 1 0070 1

Adószáma: 24200493 -2-1 8

képviseli: Papp László vezérigazgató, a továbbiakban: Szolgáltató, a továbbiakban együtt: Felek
között alulírott napon és helyen azalábbi feltételekkel:

I. Előzmények:

1. Felek előzményként rógzítik, hogy Ellátásért felelős ,,Lenti Város közigazgatási területén helyi,
autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás közszolgóltatósi szerződés keretében
történő ellátása" tárgyban pályázati eIjárást folytatott le, melynek nyertes ajánlattevője a Zala
Volán Zrt' lett. Ennek megfelelően a felek közszolgáltatási szerződéSt kötöttek egymással 2012.
december 21' napján, melyet menetrend módosítás miatt 2013. május 30. napján' 2013. augusáus
5. napján' 2013. szepterrher27.napján,2Oi3. október31' napján,2014. februar 20.napján,2014.
május 6. napján, 2014. augusztus 28. napján, valamint 2015. június 9. napján, 2016. januér 7.
napján' 2016. jarnár 29. napján,2016. július 22. nap1án,2016. szepternber |6. napján.2017.
március 13. napján, valamint 2017. ápr1lis27. napjénmódosították.

2. Felek rögzitik, hogy 2OI4. december 31_i hatállya| a ZaIa Volán Zrt. beo|vadt az ÉIrm(K
Eszaknyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-be (9700 Szombathely, Körmendi ut92. cg.:

18-10-100701), mely beolvadássa1' a Zala Volrán Zrt. jogÍődja az ÉNyrr Északnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (rövide'': ÉNYKK ZÍt.)|ett.
Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató megnevezésében és adataibanbekövetkezett változás miatt 2015.
február 2. napj án módo sították a közszo l gáltatási szerződé st.

|I. Aszerződést érintő módosítás:

1. A Felek közösen megáIlapítják, hogy jelen szerződésmódosításra k'tzárőlrag amiatt kerül sor, mert
a Szolgáltató regionális autóbuszjáratalnak vonatkozásában tarifarendszer módosítást tervez
bevezetni 2018. január 1. napjától kezdődően' mely az alábbiak szerint módosítja 

',Lenti Város
kőzigazgatásí területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti szeméIyszáIlítás
közszolgáltatásiszerződés keretében történő ellátása'' tárgyil közszolgáltatásiszerződés2. számit
mellékletének IV. fej ezetét:
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rv.
Díjak

(1) A helyi tömegközlekedésben alkalmazott menet- és bérletjegy {íjak a következők:
a) Menetjegy: 205,-Ft
b) Egyvonalas havi bérlet: 2970,-FÍ
c) pgYvonalas félhavi bérlet: 1490,-Ft
d) osszvonalas havi bérlet: 4010,-Ft
e) Tanuló, nyugdíjas bérlet: 1390,_Ft

2. AKozszolgáltatási Szerződés jelen 16' számű módosítással nem érintett rendelkezéseiváltozatlan
tartalommal és szövegrésszel hatályban maradnak.

3. Jelen KözszolgáltatásiSzerződés 16. számű módosítása 2018. január 1. napján lép hatályba"

4. Jelen KözszolgáltatásiSzerződés 16. számű módosításában nem szabá|yozottkérdésekben a Polgári
Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

5. Jelen Közszolgáltatási Szerződést a Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezót' jóváhagyólag 5 példanyban aláirták melyből 3 példány az
Ellátásért Felelőst' további 2 példány pedig a Szolgáltatót illeti meg.

É lty t<t< É s..'_* ! trY r.i.lr at*rn
Lentio 2017. október 27.

.. ta.!i.;r. ".r,
't

Líszlő polgármester
Önkormányzata
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