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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

383/2004. (XII.14.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  
 
1.  úgy dönt, hogy Szentendre Város közigazgatási területén, a helyi, személyszállítást a 

VOLÁNBUSZ Közlekedési Rt-vel kívánja megoldani. 
 
2.  a helyi személyszállítás elvégzésére a VOLÁNBUSZ Közlekedési Rt-vel megköti a 

határozat mellékletét képez� közszolgáltatási szerz�dést az alábbi módosításokkal: 
a) 2. Szolgáltatási id�szak 

A Szolgáltató az 1. pontban meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2005. 
január 1. 0.00 órától  2007. december 31. 24.00 óráig jogosult és kötelezett. 

b) A III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények rész 3. A 
szolgáltatások változtatása, menetrend módosítás pont 2. francia bekezdésének 2. 
mondata változzon az alábbira: 
„A Szolgáltató a Szerz�dés fennállásának id�tartama alatt köteles figyelemmel kísérni 
az utasforgalom alakulását és az utazási igények változását, s azok függvényében – 
szükség szerint - a menetrend módosítását kezdeményezni. A menetrend módosítását a 
Szolgáltató a tervezett változtatást legalább 45 nappal megel�z�en, írásban, az el�z�ek 
szerinti hatáselemzés benyújtásával kezdeményezheti. Rendkívüli vagy sürg�s helyzet 
megoldását célzó esetben kisebb módosítást a Szolgáltató az Önkormányzat el�zetes 
tájékoztatásával is végrehajthat.” 

c) A III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények rész 3. A 
szolgáltatások változtatása, menetrend módosítás pont 5. francia bekezdése változzon 
az alábbira: 
„Évközi menetrend-módosítás esetén – ide nem értve a rendkívüli vagy sürg�s helyzet 
megoldását célzó menetrend-változást – a Szolgáltató köteles gondoskodni annak 
hirdetményben való közzétételér�l az érintett utasforgalmi létesítményeknél, a helyi 
lapokban valamint a város honlapján, a változást megel�z�en legalább 15 nappal. 

d) Az V. Gazdálkodási feltételek rész 1. Általános feltételek pont 1. francia bekezdése az 
alábbiakra változzon: 
„A Szolgáltatót illeti meg minden, a közszolgáltatásból származó és azzal összefügg� 
bevétel, ideértve a menetdíjbevételt, az utasokat jogszabály alapján megillet� 
kedvezmények után járó fogyasztói árkiegészítést, az utasok által fizetett pótdíjakat, a 
saját tulajdonában lév� ingatlan(ok)on, eszközökön a reklám felületek értékesítéséb�l 
származó és valamennyi egyéb bevételt.” 

e) Az V. Gazdálkodási feltételek rész 1. Általános feltételek pont 2. francia bekezdése az 
alábbiakra változzon: 
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„Amennyiben arra a költségvetési törvény felhatalmazást ad, az Önkormányzat 
kérelmet nyújt be a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására. Az így 
elnyert támogatást, a helyi közforgalmú közlekedés ráfordításainak részleges 
finanszírozása céljából a Szolgáltató részére átadja.” 

f) Az V. Gazdálkodási feltételek rész 2. Viteldíjak, áralkalmazási feltételek pont 2.4. 
alpontja egészüljön ki az alábbi mondattal: 
„Amennyiben a szolgáltató nem küldi meg határid�ben költségkalkulációkkal 
alátámasztva a tarifaemelésre, valamint az esetleges költség-hozzájárulásra irányuló 
javaslatát, akkor tudomásul veszi, hogy a tarifaemelés csak január 1-jét követ�en 
valósulhat meg.” 

g) Az V. Gazdálkodási feltételek rész 2. Viteldíjak, áralkalmazási feltételek pont 2.6. 
alpontjának 3. francia bekezdése változzon az alábbira: 
„Felek megegyeznek abban is, hogy az esetleges költség–hozzájárulást az 
Önkormányzat havonta a tárgyhót követ� hónap 10-éig utalja át a Szolgáltató részére a 
mindenkori törvényes el�írásoknak megfelel�en.” 

h) Az V. Gazdálkodási feltételek rész 2. Viteldíjak, áralkalmazási feltételek pont 2.8. 
alpontjának 2. francia bekezdése változzon az alábbira: 
„Amennyiben a tarifák vagy az esetleges költség–hozzájárulás kérdésében nem jön 
létre egyezség, a tárgyévet követ� év vonatkozásában a tárgyév december 15-ig, 
illetve a 2.7. pont szerinti igénybejelentést követ� 45 napon belül,” 

i) Az V. Gazdálkodási feltételek rész 2. Viteldíjak, áralkalmazási feltételek pont 2.8. 
alpontjának 2. francia bekezdésének b) pontját elhagyja. 

j) Az V. Gazdálkodási feltételek rész 2. Viteldíjak, áralkalmazási feltételek pont 2.8. 
alpontja a b) pontján belüli 2. francia bekezdés azon mondatrészét elhagyja, hogy 
„… és kezdeményezheti a Miniszternél a helyi személyszállítás helyközi járatokkal 
történ� lebonyolítására, a Miniszter és az Önkormányzat között létrejött Megállapodás 
felbontását.” 

k) A VI. Információs kötelezettségek, ellen�rzés rész 3. Ellen�rzés, szankciók pontjában 
a 3. bekezdést alábbiak szerint módosítja: 
„Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatást saját hibájából nem megfelel� színvonalon 
bonyolítja le, az esetleges önkormányzati költség-hozzájárulás összege az alábbiak 
szerint csökkenthet�. 
 a) Járatkimaradás:     10.000.- Ft/eset, 
 b) jogos utas-panasz:     5.000.-Ft/eset.” 

l) A VII. felek közötti együttm�ködés 2. Szerz�dés módosítása kiegészítése 3. francia  
bekezdése változzon az alábbira: 
„A kérés kézhezvételét követ� 60 napon belül a felek megtárgyalják a Szerz�dés 
módosításának közös megegyezéssel történ� lehet�ségét, és a Szerz�dést a vonatkozó 
jogszabályok, valamint méltányos érdekeik figyelembe vételével, egybehangzó 
akarattal módosíthatják.” 

m) A VIII. Szerz�dés megsz�nése rész 3. francia bekezdése változzon az alábbira: 
• „rendkívüli felmondással” 

 
A VIII. A szerz�dés megsz�nése rész 1. pontjának címe változzon az alábbira: 
1. Rendkívüli felmondás 
 
A VIII. A szerz�dés megsz�nése rész 1.1. pontjának címe változzon az alábbira: 
1. Rendkívüli felmondás az Önkormányzat részér�l 
 
A VIII. A szerz�dés megsz�nése rész 1.2. pontjának címe változzon az alábbira: 
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1. Rendkívüli felmondás a Szolgáltató részér�l 
 
A VIII. A szerz�dés megsz�nése rész 1.2. pontjának utolsó bekezdésének bevezet� 
mondata változzon az alábbira: 
„A rendkívüli felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell” 

n) A IX. Egyéb rendelkezések rész 1. pontja változzon az alábbiakra: 
„A szerz�d� felek a Szerz�dés megkötésével, értelmezésével, teljesítésével, 
megszegésével, és az abból ered� következményekkel kapcsolatban felmerült minden 
jogvitát, beleértve a bármelyik fél által gyakorolt felmondás jogszer�ségére vonatkozó 
vitát is, békés úton egyeztetnek. Ennek során jogi képvisel�ik bevonásával 
megegyezésre törekednek. Amennyiben a tárgyalások a vita felmerülését�l számított 
30 napon belül nem vezetnek eredményre, a közszolgáltatási jogviszonnyal 
összefügg� valamennyi jogvita tekintetében a Szentendrei Városi Bíróság vagy a 
pertárgy értékét�l függ�en a Pest Megyei Bíróság mint els�fokú bíróság illetékes.” 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szerz�dés aláírására. 
 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  2004. december 31. 

 
K. m. f. 

 
 Miakich Gábor s. k.  dr. Molnár Ildikó s. k. 
 polgármester jegyz� 
 
Kapja: 
1.  Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár   
2.   A Képvisel�-testület tagjai 
3. Vagyongazdálkodási  Iroda – intézkedésre  
Közzétéve a GroupWise-on és a Weboldalon. 
 
A kiadmány hiteléül: 
Szentendre, 2004. december 15. 
 
Ancsin Mária 
jegyz�könyvvezet� 
 


