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MEGÁLLAPODÁS 
                                             üzletpolitikai kedvezményről 
  amely létrejött egyrészről  
 
Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3. 
adószám: 15395364-2-13), képviseletében Dr. Dietz Ferenc polgármester, 
(a továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről,  
 
a VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.  
adószám: 10824346-2-44,) képviseletében Dr. Dévényi Gergely vezérigazgató, 
(a továbbiakban: Szolgáltató,) 
 a továbbiakban együttesen a Felek, között, az alábbi napon és helyen.  
 
 
A Megállapodás tárgya: 
 
A Szentendre város területét érintő elővárosi menetrend szerinti autóbusz-
közlekedésben az egyes elővárosi járatokon a helyi, településen belüli utazás 
céljából alkalmazható üzletpolitikai kedvezmény biztosítása. 
 

1. Az üzletpolitikai kedvezmény célja, hogy Szentendre város területén az 
utazóközönség az Önkormányzat által kibocsátott utazási igazolványokat:  

- kombinált havi- és félhavi bérleteket, 
- kombinált tanuló és nyugdíjas bérleteket 

a Szolgáltató elővárosi és regionális járatain igénybe vehesse.  
 

2. A Szolgáltató jelen Megállapodás alapján vállalja, hogy az Önkormányzat 
által kibocsátott, az 1. pontban megnevezett utazási igazolványokat a 
Szolgáltató Szentendre város közigazgatási határain belül elfogadja a 
településen keresztül közlekedő elővárosi és regionális járatain.  

 
3. A Szolgáltató feladata a fenti kedvezmény meghirdetése a Szolgáltató 

menetrendi kiadványaiban és az autóbuszain. 
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4. A helyközi járatok helyi bérletjegyekkel történő igénybevételéért  

2014. július 1-jétől 2014. november 30-a közötti időszakra az 
Önkormányzat helyközi menetrend szerinti díjbevétel címen  
havonta 1.166.667 Ft + áfa, azaz egymillió-százhatvanhatezer-
hatszázhatvanhét forint + áfa összeget fizet meg számla ellenében a 
Szolgáltató részére. Tört havi teljesítés esetében naptári napok száma 
alapján időarányosan számított összeg fizetendő. 
 
A Szolgáltató jogosult havonta, legkorábban a tárgyhónapot követő hónap 
első munkanapján számlát kiállítani, amelyet az Önkormányzat a számla 
kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül köteles átutalással 
kiegyenlíteni. Fizetési késedelem esetén késedelmi kamat érvényesíthető a 
Ptk. 6:155. § előírásai szerint. A számla a Szolgáltató folyószámláján történő 
jóváíráskor minősül kiegyenlítetnek. 
 
A fizetési határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult 8 napos 
fizetési póthatáridővel az Önkormányzatot fizetésre felszólítani. 
 

5. Az Önkormányzat 4. pontban foglalt, póthatáridőre történő fizetési 
kötelezettségének elmulasztását a Felek súlyos szerződésszegésnek 
tekintik, ezért a Szolgáltató jogosult jelen Megállapodást azonnali hatállyal 
írásban felmondani. 
 
Az azonnali hatályú felmondás életbe lépésének napja megegyezik a 
Szolgáltató felmondását tartalmazó levél önkormányzati kézhezvételének 
napjával. 
 

6. A körülmények változásának hatására, valamint amennyiben a Szolgáltató 
által nyújtott üzletpolitikai kedvezmény következtében az érintett járatok 
valamelyike veszteségessé válik, a Szolgáltató kezdeményezésére Felek a 
jelen Megállapodást módosíthatják. Amennyiben a Megállapodás 
módosításának kezdeményezését követő 30 napon belüli nem jön létre a 
Felek között megegyezés, abban az esetben a jelen Megállapodást 
bármelyik Fél 30 napos felmondási határidővel felmondhatja.  
 
Jelen Megállapodás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető. 
 

7. Jelen Megállapodást a Felek határozott időre, 2014. július 1-től  
2014. november 30-ig kötik, azzal, hogy amennyiben a szolgáltatást 
megrendelő Miniszter és a Szolgáltató közötti közszolgáltatási szerződés 
bármely okból megszűnik, azzal egyidejűleg a jelen Megállapodás is 
hatályát veszti. 
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8. Felek közötti kapcsolattartás 

 
Önkormányzat kapcsolattartó szervezeti egysége, személye: 
 
Sándorné Vincze Viktória Szolgáltatási koordinátor, 
vincze.viktoria@ph.szentendre.hu 
Tel: 06-26-503-310 
 
Szolgáltató kapcsolattartó szervezeti egysége, személye: 
Szalayné Kotroczó Eszter, értékesítési és utaskapcsolati főmunkatárs 
Eszter.SzalayneKotroczo@volanbusz.hu 
Tel: 06-1-219-8066 
 
 

Jelen Megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írják alá. 

 
A Megállapodás 6 egyenértékű eredeti példányban kerül megkötésre. 

 
 

Szentendre, 2014.  Budapest, 2014. 
 
 
 
 

_______________________ ______________________ 
Dr. Dietz Ferenc 

polgármester az Önkormányzat nevében 
Dr. Dévényi Gergely 

vezérigazgató a Szolgáltató nevében 
 

 


