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KÓZszoLcÁl,rnrÁsl SZERZouÉ s
vtÓoosÍrÁs

menetrend szerinti autóbuszj arattal történő helyi személy szállításról

amely létrej ötf e gyrészről

Várpalota Város Önkormányzata (széIrJtely: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.,
statisztikai számjel: I542900I-75LI-32I-19, adőszátm: I5734I23-2-I9, bankszámlaszám:
Raiffeisen BaÍ'k Zrt. 12081000-00115409-00100001, képviseli: Talabér Mrárta polgármester),
a továbbiakban mint Megrendelő,

másrészrő1

Iíszaknyugat-maryarországi Közlekedési Központ Zártkörtien működő
Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Körmendi ut 92., statisztikai számjel:
24200493-4939-114-18, adószám: 24200493-2-18, bankszímlaszátm: MKB Bank Zrt.
10300002-10631085-49020018, képviseli: Papp LászIő vezérigazgatő), a továbbiakban mint
Szolgáltató, együttesen Felek

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Felek megállapítjiík, hogy a Szo\gáltató jogelődjeként a Bakony Volán Zrt. 2OI4.
december 11-én közszolgáltatási szerződést kötött az Önkormanyzattal menetrend
szerinti autóbuszj iírattal történő hel yi s zem ély száIlitás taryy áb an.

2. A közszolgáltatási szerződés 6. pontja (A személyszáIlítási feltételekre, alkalmazhatő dij-
és jegyrendszerre vonatkozó előírások, a díjak megállapításríra és megváltoilatástra
vonatkozó szabályok) új bekezdéssel egészül ki:

,,A helyi autóbuszjáratokon alkalmazott Utazási Feltételeket a Szolgáltató mindenkor
hatályos Üzletszabályzata tartalmazza. Szolgáltató gondoskodik az Üzletszabályzat
kazzététel ér ől internete s honlapj án, v alamint az autóbus z-állomás on.''

3. A szerződés 2. sz. melléklete helyére jelen módosítás 2. sz. melléklete kenil.

4. Jelen módosítással aszeruődés 3. sz. melléklete törlésre kerül.

5. Jelen módosítás 2016. január 1-jén lép hatályba.
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2. sz. melléklet

Az alkalmazand,ő viteldíjak és egyéb díjtételek

1. Vrírpalota varos kÓzígazgatási teniletén a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés
szolgáltatás ainak le gmag as abb díj ai :

- egyvonalas havi bérlet:
- összvonalas havi bérlet:
- összvonalas felhavi bérlet:
- arckép nélküli bérlet:
- tanuló bérlet:
- nyugdíjas bérlet:
- menetjegy elővételben:
- menetjegy az autőbuszvezetőnél:
A díjak az Ápxösszegét tartalmazzék.

2. A megállapított viteldíjon felül:

2953,- Ft + ÁFA
2 874,- Ft + ÁFA
2 4I7,- Ft + ÁFA

11 583,- Ft + ÁFA
I394,- Ft + ÁFA
1394,- Ft + ÁFA

165,- Ft + ÁFA
205,- Ft + ÁFA

1.) 8.000,- Ft pótdíjat köteles ftzetni az azutas:
a.) aki kézipoggyászként, csomagként nem szállithatő térgyat visz be az

autóbuszba,
b.) aki, vagy az éltala szállított kézipoggyász' csomag, illetőleg élőáIlat az

autóbuszt beszennyezi,
c.) aki az engedélyezett darabszámot meghaladó csomagot díjfizetés nélkül szállít,
d.) aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazást igazo|vátwryal utazík,

továbbá előre váltott menetjegyét nem érvényesítette az utólagos
érvényesítéssel együtt,

e.) akí az utazási kedvezményt j ogosulatlanul veszi igénybe, vagy j ogos ultságát az
előírt módon igazolni nem tudja,

f.) aki azutazásíkedvezményt érvénytelen (pl. lejart érvényességű) kedvezményre
j ogo sító i gazolvánn y al, igazoIással veszi i génybe,

g.) aki kutyát _ kivéve a díjmentesen szállíthatókat _ külön érvényesmenetjegy
nélkül szállit,

h.) aki a jegyvizsgálatot megakadályozza, vagy a
személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági
szükségessé.

j egyvizsgálathoz szükséges
eljarás igénybevételét teszi

2.) A megállapított menetdíjon felül 12.000'- forint pótdíjat ftzet az, aki a pótdíjfizetési
kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.

3.) 1.300'- Ft pótdíjat köteles ftzetni, aki a bérletét az ellenőrzés során
felmutatni és azt utólag mutatja be.
500,- Ft pótdíjat köteles ftzetní, aki a tanuló bérletét az elletőrzés során
felmutatni és azt utólag mutatja be.

nem tudja

nem tudja
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