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vI/58003-17 t2016.
A 18412016. (v.26.) Kgy. határozat melléklete

KoZsZoLcÁr r.q.rÁSl SZERZŐDÉ s
uÓnosÍrÁs

menetrend szerinti autóbuszj árattal történő helyi személy szállításról

amely létrej ött egyrészről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1., statisztikai
számjel: 15]28049-84II-32I-08, adőszám: 15]28049-2-08, bankszámlaszám: Erste Bank
Hungary Zrt. 11600006-00000000-33229625, képviseli: dr. Fodor Tamás polgármester), a
továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről

Északnyugat-magyarországi Kiizlekedési Központ Zártkörtien működő
Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Körmendi vt 92., statisztikai számjel:
24200493-4939-114-18, adőszám: 24200493-2-18, bankszámlaszétn: MKB Bank Zrt.
10300002-10631085-49020018, képviseli: Papp Lász|ő vezérigazgatő), a továbbiakban, mint
Szolgáltató, együttesen Felek

között alulírott napon és helyen az aláhbi feltételekkel:

1. Felek megállapítják, hogy a Szolgáltató jogelődjeként a Kisalfold Volan Zft. 2OI3.
november 29-én közszolgáltatási szerződést kötött az Önkormányzattal menetrend
szerinti autó buszj árattal to rténő he 1 yi szeméIy száIlítás tar gy áb an 

"

2' A Közszolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete (Díjszabásitájékoztatő és díjalkalmazási
feltételek) az alabbiak szerint módosul.

2.Í. A melléklet bevezetőjében felsorolt menet- és bérletjegyek táblázatának 1. pontja
(Teljes áru menetjegyek) az alábbiak szerint egészül ki:

nettó díi bruttó díi
Családi iesv 488,19 620

2.2. A melléklet bevezetőjében felsorolt menet- és bérledegyek táblazaténak 2. pontja
(Összvonalas bérletek) az a\abbíak szerint egészül ki:

nettó díi bruttó díi
24 őrás 614,17 780

2.3. + melléklet I. pontja (A menetjegy érvényessége) az alábbiak szerint módosul:
Ervényes a mentjegy akkor, ha azt az adott helységre és szolgáltatóra érvényesítve
adták ki, továbbá az aúőbuszta történő felszállást követően érvényesítették. A
menetjegy csak egyszeri alkalommal, a vonal teljes hosszán (végáIlomásig) jogosít
utazásta.



A családijegy igénybevételére a legalább két gyermekével együttutaző szülő(k) és a
vele vagy velük együtt utaző gyermekeik jogosultak, ha a gyermekek nappali
tagozaton tanulnak, és ezt érvényes diákigazolvannyal igazolják. Családi jegy
kizárőlag az autőbuszon váltható.

2.4. A melléklet II. pontja (Bérletjegyek érvényessége) az a|ábbiak szerint egészül ki:
A 24 őrás bérlet _ külön igazolvány nélkül - a megvásárlását követő 24 őrán át
jogosítja utazásra a bérlet felmutatóját.

2.5. A melléklet VI. pontja (A menetdíj visszatérítése) 4-5. bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
A hétnapos, a félhavi bérlet és a tanuló bérlet áta, ha annak érvényessége már
megkezdődött, nem téríthető vissza.
Az összvonalas, a nyugdíjas és a felmutatós havi bérletjegy árának a fele akkor
téríthető vissza - kezelési költség levonása mellett - ha annak érvényessége már
megkezdődött, és a^ a tátgyhő 15. napján pénztárzárásig díjvisszatérítésre
benyújtják.

2.6. A melléklet az alábbi VII. fejezettel egészül ki:
VII. JEGYÁRUsÍTÓ AUToMATÁK MEGHIBÁSODÁSA SoRÁN
ALKALMAZ)TT ELJÁRÁS
Szolgáltató a meghibásodott vagy üzemképtelen jegyárusító automatán köteles
feltüntetni a városban elérhető jegyárusító helyek elérhetőségét. A meghibásodott
automatán ezen kivül fel kell ttintetni azon megálióhelyek megnevezését, ahol az
utas az elővételben váltott menetjegy árával azonos áron vásárolhatja meg az
autóbuszon váltott menetj egyet.

3. Jelen módosítás 2016" július 1-jétől lép hatályba.

Sopron, 2016. CIG- \P '
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