
 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
 
Szentendre Város Önkormányzata  
Címe:   2000 Szentendre, Városház tér 3. 
Adószám:  15395364-2-13 
Bankszámlaszám: 12001008-00122568-00100003 
képviseletében dr. Dietz Ferenc polgármester (továbbiakban: Önkormányzat), 
 
valamint a 
 
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Címe:   1091 Budapest, Üllői út 131. 
Adószám:  10824346-2-44 
Cégjegyzékszám: 01-10-042156 
képviseletében Gyarmati István forgalmi és infrastrukturális főigazgató és Kameniczky Ákos 
forgalmi igazgató, mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)  
 
között 2008. február 28-án létrejött Közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) a felek 
közös megegyezéssel, az alábbi tartalommal módosítják: 
 
1. Tekintettel a folyamatban lévő, az Önkormányzat által kiírt, 2011/S 227-368778 számú 

közbeszerzési eljárásra, a Felek megállapodnak a Szerződés módosításáról az alábbiak 
szerint. 
A Szerződés eddigi I. 2. pontja,  
 
„A Szolgáltató az 1. pontban meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2008. 
március 3. 00.00 órától a szerződés megszűnésének napjáig, 2012. február 29. 24.00 óráig 
határozott időtartamra jogosult és kötelezett.” 
 
az alábbiak szerint módosul: 
 
A Szolgáltató az 1. pontban meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2008. 
március 3. 00.00 órától a szerződés megszűnésének napjáig, az új közszolgáltató 
kiválasztását célzó 2011/S 227-368778 számú közbeszerzési eljárás eredményeképpen 
megkötendő új közszolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdése napjáig de legkésőbb 
2012. április 1-je 00.00-ig határozott időtartamra jogosult és kötelezett. 

 
2. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szolgáltatás 

teljesítése az un. menetrendi naptár szerinti iskolai előadási napokon 2012. február 29-ét 
követően is kiegészül a 2011. december 16-i Közszolgáltatási szerződésmódosítás 1. 
pontjában foglalt szolgáltatással. 
 

3. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés eddigi V.4. pontja, 
 

„4. Ellenszolgáltatás és annak megfizetése: 
 

A Szolgáltatót az utasoktól beszedett díjak, pótdíjak és az államtól befolyt árkiegészítési 
bevételeken felül 4.500.000 Ft+ÁFA/hó szolgáltatási díj illeti meg, mely már 
tartalmazza az Önkormányzat által elérhető egyéb forrásokat (önkormányzatnak járó 
normatíva, önkormányzat által benyújtható pályázatból származó támogatás) is és 
melyet havonta utólag számla ellenében fizet meg az Önkormányzat az Önkormányzat 
által igazolt teljesítéstől számított 30 napon belül. Késedelmes fizetés esetén a törvényes 
kamattal növelt díjat fizeti meg az Önkormányzat. A díj a szerződéskötést követő év 
január 1. napjától és azt követően a szerződés hatálya alatt minden év január 1. 
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napjától a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, tárgyévet megelőző évre 
vonatkozó átlagos fogyasztói ár változás mértékével módosul.„ 

 
az alábbiak szerint módosul: 

 
4. Ellenszolgáltatás és annak megfizetése: 
 
4.1 A Szolgáltatót az utasoktól beszedett díjak, pótdíjak és az államtól befolyt árkiegészítési 

bevételeken felül 2012. január, február hónapokban a 4 096 249 Ft+ÁFA/hó szolgáltatási 
díj illeti meg,  

 
4.2. A Szolgáltatót az utasoktól beszedett díjak, pótdíjak és az államtól befolyt árkiegészítési 

bevételeken felül 2012. március 1-jétől 5 593 000 Ft+ÁFA/hó szolgáltatási díj illeti meg, 
amelynek magasabb szintjét a 4.1. pontban foglalt összeghez képest indokolják az 
alábbi, 2012. február 29-ét követő időszakra nem tervezett, a szolgáltatási díjat növelő 
főbb tényezők: o 2011. december 16-i Közszolgáltatási szerződés módosításban meghatározott 

többletteljesítmények (iskolásközlekedés) többlet ráfordításigénye o Üzemanyagár fogyasztói árindexet meghaladó növekedése, o Személyi jellegű ráfordítások jogszabályváltozás miatt bekövetkezett, fogyasztói 
árindexet meghaladó növekedése, o Utasoktól és az utazások után járó fogyasztói árkiegészítéséből származó 
bevételek csökkenése,  o a tarifaszint 2012. január 1-jétől változatlan szinten tartása. 

 
Az Önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díj már tartalmazza az Önkormányzat 

által elérhető egyéb forrásokat (önkormányzatnak járó normatíva, önkormányzat által 
benyújtható pályázatból származó támogatás) is. 

 
Az Önkormányzat a szolgáltatási díjat havonta utólag számla ellenében fizeti meg az 

Önkormányzat által igazolt teljesítéstől számított 30 napon belül. Késedelmes fizetés 
esetén a törvényes kamattal növelt díjat fizeti meg az Önkormányzat. 

 
4.3. Az Önkormányzat Szerződésből adódó fizetési kötelezettségei határidőn túli teljesítése 

esetén – a jelen pontban foglaltakra figyelemmel – a Szolgáltató lejárt fizetési határidejű 
követelése erejéig azonnali beszedési megbízást nyújthat be a Felek között 2012. 
február 28-án aláírásra került Megállapodásban foglaltaknak megfelelően. 

 
Az Önkormányzat részéről a pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás 
teljesítésére vonatkozó hozzájárulása (felhatalmazó levele) a jelen Szerződés 
elválaszthatatlan melléklete. 
 
A Felek az Önkormányzat ezen Szerződésmódosításból eredő fizetési kötelezettségei 
teljesítésének biztosítására is, az inkasszó jog biztosításán kívül, ingatlan jelzálogjog 
alapításáról is megállapodnak a 2012. február 28-án aláírásra került Megállapodásban 
foglaltak szerint. 

 
4. A Szerződés I.1.1. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel: 

 
A Szerződés 2. számú mellékletében foglalt menetrendnek megfelelően az Önkormányzat 
kijelenti, hogy a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztere és Szentendre 
Város Önkormányzata által az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról 
szóló 2004. évi XXXIII. tv. 3. § (4) bekezdése a) pontjában meghatározott helyi 
személyszállítás helyközi járattal történő lebonyolítása feltételeinek rögzítése céljából 2004. 
december 23-val kötött megállapodást jelenleg is érvényben lévőnek tekinti.  



 3
 
Amennyiben a közlekedésért felelős Miniszter és Szentendre Város Önkormányzata által az 
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. 3. § 
(4) bekezdése a) pontjában meghatározott helyi személyszállítás helyközi járattal történő 
lebonyolítása feltételeinek rögzítése céljából a 2004. december 23-val kötött 
megállapodástól eltérő tartalmú, új megállapodás kerül aláírásra, akkor a Felek az új 
megállapodás alapján megállapodnak a Szerződés 2. számú mellékletében foglalt helyközi 
vonalakkal kapcsolatosan a szolgáltatási díj tekintetében alkalmazandó metodikáról, ami 
alapján a Szerződés V.4. fejezetében meghatározott szolgáltatási díjat módosítják. 
 

5. Amennyiben az Önkormányzat lejárt határidejű számlatartozásainak rendezése érdekében az 
Önkormányzat és a Szolgáltató által 2012. február 28-én kötött megállapodás az 
Önkormányzat szerződésszegése miatt hatályát veszti, abban az esetben a Szolgáltató 
jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ebben az esetben a Szerződés VIII.I.2. 
pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni. 

 
6. A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.  

 
7. Az Önkormányzat jelen Közszolgáltatási szerződés módosításhoz kapcsolódóan akként 

nyilatkozik, hogy 2011. január 19-én kelt levelében rögzített álláspontját, miszerint 
„jogszabállyal ellentételes mértékű és átutalt szolgáltatói díj többlet a szolgáltatási időszak 
kezdetétől 2010. december 31-ig mintegy 40 millió Ft (túlkompenzálás)” áll fenn, 
felülvizsgálta, álláspontja szerint jogszabállyal ellentétes mértékű szolgáltatói díj többlet 
nem áll fenn.  

 
8. Felek a jelen szerződés-módosítást, mint az érvényes jogszabályokkal összhangban lévőt, 

különös tekintettel a 2004. évi XXXIII. tv.-re és az Európai Parlament és a Tanács 
1370/2007/EK Rendeletére, valamint mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 

 
 
 
Szentendre, 2012. február  ...     Budapest, 2012. február  ... 
 
 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó Gyarmati István Kameniczky Ákos 
polgármester címzetes főjegyző forgalmi és 

infrastrukturális 
főigazgató 

forgalmi igazgató 

 
Szentendre Város Önkormányzata 

 
VOLÁNBUSZ Zrt. 

 


