
 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

GÖDÖLLŐ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI HATÁRAIN BELÜL 

MENETREND SZERINTI HELYI, KÖZFORGALMÚ 

AUTÓBUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSÉRE 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 

bekezdésének 18. pontja alapján a helyi önkormányzat feladata a helyi közösségi közlekedés 

biztosítása. A helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés közszolgáltatásának a 2019. 

január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakban történő ellátására – a személyszállítási 

szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-a előírásainak megfelelő pályázat 

eredményeként - a felek az alábbi közszolgáltatási szerződést kötik:  

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND 

SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA 

 

 

Mely létrejött egyrészről  

  Gödöllő Város Önkormányzata  

Székhely:  2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. 

Törzskönyvi azonosító szám:  731267  

Államháztartási egyedi azonosító: 740856  

Adószám:  15731261-2-13  

Képviselője:  Dr. Gémesi György polgármester 

(továbbiakban Önkormányzat) 
 

másrészről a 

 

 

Székhely:   

Adószám:   

Számlaszám:   

Képviselője:   

(továbbiakban Szolgáltató) 
 

és a továbbiakban együttesen a Felek között, az alábbi feltételekkel: 

 

 

I. SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA 
 

1. Önkormányzat megbízza Szolgáltatót, hogy Gödöllő városban menetrend szerinti helyi 

járati autóbusz-közlekedést (továbbiakban: tevékenységet) végezzen 2019. január 1-

jétől 2021. december 31-ig 

 a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK 

tanácsi rendelet és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 



szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK rendelet, 

 az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásra az autóbusszal közlekedő utasok 

jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. február 16-ai 
181/2011/EU rendelet, 

 a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. XLI. törvény 

 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

 2013. március 1-jétől az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 

181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban 

foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási 

feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó 

szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet, és az egyéb vonatkozó 
jogszabályok és előírások alapján. 

2. Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységet a fenti alapokon, valamint az e Szerződés 

kereteiben megállapodottak szerint ellátja. 

 
3. Felek a menetrendre vonatkozóan a következőkben állapodnak meg: 

a. Együttműködnek a forgalom lebonyolítást segítő intézkedések előkészítésében 

(különösen az utasszámlálás, valamint a forgalmi ellenőrzések terén) 

b. Önkormányzat vállalja, hogy a tevékenység megkezdésekor a 3. sz. mellékletben 

rögzített menetrendet a 2019. január 1-jétől – 2021. december 31-ig terjedő időszakra 

megrendeli, továbbá 

 a lakossági igényeket összegyűjti, véleményezi, és álláspontját közli Szolgáltatóval, 

 álláspontjának kialakítása, az igények meghatározása során figyelembe veszi a 
tömegközlekedési, gazdálkodási szempontokat is. 

c. Szolgáltató vállalja, hogy 

 a forgalmi igényekre szóló – hozzá érkező – információkat Önkormányzat felé 
továbbítja, 

 az Önkormányzat Szolgáltatóval közölt igényeit megvizsgálja, 

 az Önkormányzat felkérésére kész közreműködni a menetrend további 

racionalizálásában. A Szolgáltató a kritikus zsúfoltságtól mentes szolgáltatást 

köteles biztosítani, tehát a Felek többlet személyszállítási igényt – a gazdálkodási 

szempontokat is figyelembe véve – menetrend-módosítással kezelik,  

 közli az Önkormányzattal a menetrend változtatás megvalósításának anyagi vagy 

egyéb vonatkozásait, 

 minden év március 31. napjáig beszámolót terjeszt az önkormányzat elé, amely 

alkalmas a megelőző évi közszolgáltatási tevékenységének mennyiségi, minőségi 

és gazdasági szempontú értékelésére. A beszámolónak tartalmaznia kell jelen 

Szerződés teljesítésével összefüggő minden lényeges információt, így különösen az 

indított járatok számát, a hasznos és rezsi kilométer teljesítményt, a férőhely-

kilométer teljesítményt, az utas számot és utaskilométer-teljesítményt, a 

bevételekről készített kimutatást, a menetdíjbevételeket kategóriánként részletezve, 

az üzemeltetett autóbuszok számát, életkorát, futásteljesítményét, a baleseti 

statisztikát, a késett és kimaradt járatok számát, valamint az utas-panaszokról 

készített tájékoztatót.  

d. Önkormányzat vállalja, hogy 30 napon belül dönt a Szolgáltató javaslatáról és az 

esetleges feltételekről. 



e. Szolgáltató a menetrend kialakítását, hivatalos meghirdetését a tömegközlekedési 

szakmában érvényes előírások, illetve a szokásos módon végzi. 

Vállalja, hogy a helyi menetrendi füzetben a város helyi járati vonalhálózati térképét is 

szerepelteti. 

Az önkormányzat a meghirdetésben segítséget nyújt a helyi adottságok szerint. 

4. Felek a tevékenység igénybevételének áraira és feltételeire – a díjszabásra és a pótdíjakra 

vonatkozóan a következőkben állapodnak meg: Szolgáltató jelen Szerződés 6. számú 

mellékletében megállapított díjakat alkalmazza a helyi menetrend szerinti autóbuszos 

személyszállítás ellátása során. 

 

5. Szolgáltatót a helyi autóbusz közösségi közlekedési feladatot az alább felsorolt 16 
autóbuszvonal működtetésével, 2021. december 31. 24:00 óráig kizárólagosan látja el. 

A város területén az alábbi helyi autóbuszvonalak működtetésére van szükség: 

 

463 vonalszám: Autóbusz-állomás – Máriabesnyő – Incső 

 

464 vonalszám: Autóbusz-állomás – Úrréti tó 

 

465 vonalszám: Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Szárítópuszta 

 

466 vonalszám: Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Gödöllői Gépgyár                     

 

468 vonalszám: Autóbusz-állomás – Klapka u. 

 

469 vonalszám: Autóbusz-állomás – Klapka u. – Máriabesnyő – Autóbusz-állomás 

 

470 vonalszám: Autóbusz-állomás – Babati u. – Királytelep – Autóbusz-állomás 

 

471 vonalszám: Autóbusz-állomás – Arany J. u. – Babati u. – Királytelep – 

Autóbusz-állomás 

 

472 vonalszám: Autóbusz-állomás – Királytelep – Babati u. – Autóbusz-állomás 

 

473 vonalszám: Autóbusz-állomás – Királytelep - Babati u. – Arany J. u. – 

Autóbusz-állomás  

 

474 vonalszám: Autóbusz-állomás – Királytelep – Klapka u. – Autóbusz-állomás 

 

475 vonalszám: Autóbusz-állomás – Mátyás kir. u. – Hegy u. 

 

476 vonalszám: Autóbusz-állomás – Királytelep – Hegy u. – Autóbusz-állomás 

 

477 vonalszám: Autóbusz-állomás – Tessedik S. u. – Üzleti park – Autóbusz-

állomás 

 

478 vonalszám: Autóbusz-állomás – Üzleti park – Autóbusz-állomás 

 

479 vonalszám: Autóbusz-állomás – Haraszti ipari terület – Autóbusz-állomás. 



II. ELLENTÉTELEZÉS: 

1. A fenti közszolgáltatás ellátása során Szolgáltatót illeti meg a díjrendszer szerinti menet- 

és bérletjegyes bevétel, valamint a kedvezményes utazásokhoz kapcsolódó 

szociálpolitikai menetdíj támogatás, egyéb jogszabályban meghatározott támogatás, 

amelyek azonban nem fedezik a szolgáltatási tevékenység ellátásnak költségét, ezért 

Szolgáltatót az Önkormányzat által fizetendő ellentételezés illeti meg.  

 

2. Önkormányzat vállalja, hogy a Szerződés hatálya alatt havonta ellentételezést fizet, 

amely 
 

− a helyi járatok esetében nettó xxx Ft/km fajlagos díjtétel alapján kerül 

meghatározásra, a km-adatként a Szolgáltató által a tárgyhónapban a 3. sz. mellékletben 

szereplő menetrend szerinti személyszállítási teljesítményeit figyelembe véve,  

− a helyközi – helyi személyszállítást ellátó – járatok esetében nettó xxxFt/km fajlagos 

díjtétel alapján, a km-adatként a Szolgáltató által a tárgyhónapban a 3. sz. mellékletben 

szereplő menetrend szerinti – Gödöllő Város belterületén helyi menetrend szerint végzett 

helyközi – személyszállítási teljesítményeit figyelembe véve.  

 
A Felek az ellentételezést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) 2012. 

július 23-i keltezésű, „VOLÁN társaságok helyi közlekedési közszolgáltatáshoz 

kapcsolódó támogatás áfa-rendszerbeli megítélése” tárgyú szakmai tájékoztatója alapján 

áfa-mentes ellentételezésnek (támogatásnak) tekintik. Ezzel összefüggésben a Felek jelen 

Közszolgáltatási szerződést az 1370/2007/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) és b) 

pontjában foglaltaknak megfelelően kötik meg, akként, hogy  

 az ellátásért felelős és közlekedési szolgáltató között megkötött Közszolgáltatási 

szerződés egyértelműen rögzítse a közlekedési szolgáltató közszolgáltatási 

feladatait, 

 a közlekedési szolgáltatót megillető ellentételezés számításának rendje előzetesen 

megszabott, objektív és átlátható módon meghatározott feltételekre épüljön, 

valamint 

 az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közlekedési szolgáltató jelen 

Szerződés alapján végzett közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó 

költségeinek, méltányos nyereségnek a díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíj-

támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett 

összegét 

A Felek az ellentételezést mindaddig áfa-mentes ellentételezésnek (támogatásnak) 

tekintik, amíg a NAV, annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv az 

ellentételezéssel kapcsolatosan áfa-fizetési kötelezettséget nem állapít meg.  

Rész havi teljesítés esetén arányos összeg fizetendő.  

 

A tárgyhavi ellentételezést a jelen Szerződés alapján, külön bekérő levél nélkül köteles az 

Önkormányzat a tárgyhavi, az 3. sz. mellékletében szereplő menetrend szerinti, illetve 

eseti megrendelés kilométer teljesítményről kapott tájékoztató kézhezvételétől számított 

8 napon belül – a II/3. pont első bekezdésében foglalt kifogást kivéve - átutalással 

megfizetni a Szolgáltató részére. 
 

A jelen Szerződés időtartama alatt a Szolgáltató az itt rögzített ellentételezésen túlmenő 

költségtérítési többletigényt kizárólag abban az esetben kezdeményezhet, ha számszerűen 

alátámasztva igazolja a körülményeknek a szerződéskötést követő jelentős változását, a 



2012. XLI. tv. 30. § (6) bekezdésében foglaltak szerint. 

 

3. Önkormányzat jogosult a tárgyhavi szolgáltatásra vonatkozóan a tárgyhavi ellentételezés 

fizetési határidejét megelőzően írásban kifogással élni. Amennyiben az Önkormányzat 

kifogással él, úgy azt hitelt érdemlő módon, igazoltan alá kell támasztania, valamint meg 

kell határoznia a kifogással érintett járatok számát és menetrend szerinti kilométer 

teljesítményét, valamint ezek alapján annak mértékét, hogy álláspontja szerint a kifogás 

mennyivel csökkenti a Szolgáltató által nyújtott menetrend szerinti autóbusz-közlekedési 

teljesítést. 

A kifogásról a Felek egyeztetnek, aminek eredménye a Szolgáltató által figyelembe 

vételre kerül. Az Önkormányzat által nem kifogásolt összeget az Önkormányzat 

határidőre teljesíti. 

A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a kifogás által az Önkormányzat számára 

okozott igazolt kár összegét, ami azonban nem tartalmazhat elmaradt hasznot. Felek a 

kifogás tárgyát megvizsgálják és azzal kapcsolatos további szerződéses 

kötelezettségüknek eleget tesznek. 

Felek megállapítják, hogy mivel folyamatos szolgáltatásról van szó, ezért a Szolgáltató a 

tárgyhavi szolgáltatást teljesítettnek tekinti abban az esetben, ha az Önkormányzat a 

tárgyhavi fizetési határidőig a tárgyhavi szolgáltatásra vonatkozóan nem él kifogással. 

Amennyiben az Önkormányzat kifogással él a szolgáltatás valamely részével 

kapcsolatban, a kifogással nem érintett ellentételezés összegét köteles a jelen Szerződés 

szerinti határidőben megfizetni. 

Késedelmes teljesítés esetén a Ptk 6:48 § (1) bekezdésében foglalt mértékű késedelmi 

kamatot köteles az Önkormányzat a Szolgáltató részére megfizetni. 

Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult egyhavi lejárt tartozást 

követően 8 napos fizetési póthatáridővel az Önkormányzatot felszólítani. 

4. Amennyiben a szerződés időtartama alatt az Önkormányzat számára lehetővé válik 

normatív támogatás, vagy más, azonos célú állami támogatás, akkor azt a Szolgáltató 

részére jogszabályban meghatározottak szerint a helyi közforgalmú közlekedés 

ráfordításainak részleges finanszírozására céljából – a II/1. pontban rögzített 

ellentételezésen felül – teljes egészében a Szolgáltató részére átadja. 

 

5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a NAV, annak jogutódja vagy más illetékes 

intézmény/szerv az ellentételezés áfa tartalmára vonatkozóan a jelen Szerződésben 

foglaltaktól eltérően foglal állást, és megállapítja az ellentételezés utáni áfa fizetési 

kötelezettséget, akkor az Önkormányzat kötelezettséget vállal a Szolgáltató által 

fizetendő áfa és egyéb, a NAV, annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv által 

meghatározott bírság, késedelmi pótlékok összegének megtérítésére. Ezen összeget a 

Szolgáltatató 15 napos fizetési határidejű számlája ellenében az Önkormányzat köteles 

határidőre teljesíteni. 

 

6. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató túlkompenzációját kizárják. A Szolgáltató köteles 

legkésőbb tárgyévet követő év március 31-ig a 9. sz. mellékletben foglalt tartalommal a 

bevételekkel nem fedezett indokolt költségeit, valamint a szokásos mértékű, ésszerű 

nyereség összegét bemutatni az Önkormányzat részére. 



 Szolgáltatót a 9. sz. mellékletben foglalt adatok alapján legfeljebb a közvetlen és 

közvetett költségek 5 %-nak mértékéig nyereség illeti meg. 

 

Amennyiben 5 % feletti nyereség realizálódik, az 5 %-ot meghaladó összegét a 

Szolgáltató az Önkormányzat részére a jelen Szerződés alapján átutalja. 

 

Ennek megfelelően Szolgáltató vállalja, hogy a legkésőbb tárgyévet követő március 31-ig 

megküldött, 9. sz. mellékletben foglalt minta szerint kimutatott tárgyévi „Egyenleg” 

összegző során kimutatott pozitív összeget az adatszolgáltatást követő 8 napon belül egy 

összegben, áfa-mentesen átutalással megfizeti az Önkormányzat részére.  

Az „Egyenleg” összegző sorban kerül feltüntetésre a bevételekkel nem fedezett közvetlen 

költségek, közvetett költségek, ráfordítások (közvetlen és közvetett költségek összege) 5 

%-nak megfelelő mértékű nyereség együttes összege.  

 

A 9. sz. melléklet „Egyéb bevétel” során kerül kimutatásra a Szerződés II/1. pontja 

szerint teljesített tárgyévi önkormányzati ellentételezés összege is. 

 

III. A TELJESÍTÉS RÉSZLETEI, EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK: 

 

1. Az Önkormányzat a Miniszterrel kötött, a Szerződés 7. sz. mellékletét képező 

megállapodás alapján Szolgáltató helyközi (elővárosi) járatainak városon belüli 

szakaszait is meghirdeti a helyi menetrendben és alkalmazza az Önkormányzat jelen 

Szerződés 6. sz. mellékletében foglalt helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés 

díjait. (adott esetben) 

 

2. Felek megegyeznek abban, hogy amennyiben akár a menetrendi, akár az ellentételezés 

kérdésekben érdemi vita, vagy kétség merül fel, azt a másik fél felé haladéktalanul 

írásban jelzik. 

       A másik félnek kötelessége a felvetésre írásban reagálni, a kézhezvételtől számított 8 

napon belül. 
 

Amennyiben nem jön létre egyezség az önkormányzatnak joga van a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. XLI. tv. rendelkezéseinek megfelelően pályázati úton 
kiválasztani a közszolgáltatást ellátó személyt. 

 

3. Szolgáltató a tevékenységet a tömegközlekedési szakmában elvárható, illetve a maga 

működési területén általánosan megvalósított szolgáltatási rendszerben és színvonalon 

valósítja meg, azaz biztosítja a következőket: 

 
 a menetrend pontos, forgalmi adottságoktól függő, zavarmentes betartása, 

 biztonságos forgalomellátásra alkalmas járművek és azok tartalékai, 

 a cégnél kialakított zavarelhárító rendszer (fődiszpécseri szolgálat, mentés, 
vontatás, kommunikációs rendszer), 

 alkalmas műszaki javító bázis, 

 infrastrukturális szolgáltatások, 

 menet- és bérletjegyek árusítása a teljes üzemidő alatt az autóbuszokon, 

bérletigazolvány és bérletjegy vásárlás biztosítása az autóbusz-állomáson, 

meghirdetett nyitva tartás szerint, 

 utas balesetbiztosítás megkötési lehetőségének biztosítása, mind a bérlet, mind a 



menetjegyes utazásokra szólóan, 

 forgalmi és gazdálkodási ellenőrzési rendszer, 

 kialakított szakmai (ágazaton belüli, ágazatok közötti, hatósági, stb.) kapcsolatrend-

szer. 

 

4. Szolgáltató jogosult alvállalkozót bevonni a jelen Szerződésben meghatározott 

kötelezettségei teljesítésére a szolgáltatási színvonal legalább szinten tartásával, 

Önkormányzat helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedési igényeinek megfelelő 

szintű ellátása sérelme nélkül. 

 

5. Önkormányzat vállalja, hogy járati útvonalon az utak autóbusz-fordulók és 

megállóhelyek megfelelő állapotáról, a balesetmentes közlekedés feltételeiről 

gondoskodik (út-, és megállóhely-burkolat takarítás, téli hó eltakarítás és 

csúszásmentesítés, egyéb akadályok elhárítása, stb.). Vállalja, hogy a nem önkormányzati 

kezelésben lévő utak kezelőit haladéktalanul felhívja a balesetmentes közlekedés 

feltételeinek biztosítására. 

Önkormányzat tudomásul veszi, hogy ilyen akadályoztatás miatt Szolgáltató az érintett 

helyi járati forgalmat szünetelteti az akadály elhárításáig. 

Önkormányzat vállalja, hogy járati útvonalat érintő építkezésre, útfelbontásra csak a 

Szolgáltatóval történt egyeztetés után ad ki engedélyt. 

Szolgáltató vállalja, hogy az autóbusz-végállomást, vagy pályaudvart tisztán tartja, a téli 

hó eltakarítást és síkosság-mentesítést elvégzi.    

 

6. Önkormányzat jogosult Szolgáltató szerződésbeli tevékenységének ellenőrzésére, és 

egyben vállalja, hogy Szolgáltató kérésére a forgalom ellenőrzésében részt vesz. 

 

Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatást saját hibájából nem megfelelő színvonalon 

bonyolítja le, úgy az önkormányzat az alábbi kötbérigényt jogosult érvényesíteni: 

 

Járatkimaradás:                                                                                          50 000 Ft/eset 

Jogos utas panasz:                                                                                      10 000 Ft/eset 

 

Szolgáltató a járatkimaradás és a jogos utas panasz esetére érvényesített kötbér összegét 

nem érvényesítheti költségként az elszámolásaiban az önkormányzattal szemben.  

 

7. Önkormányzat vállalja, hogy Szolgáltató egyetértése nélkül a településen helyi autóbusz 

közlekedés lebonyolítására nem ad megbízást, ilyet nem engedélyez, illetve ilyenhez nem 

adja egyetértését harmadik személy részére, jelen Szerződés érvényességének időtartama 

alatt. 

 

8. Jelen Szerződést bármely fél rendkívüli felmondással 30 napos felmondási határidővel 

felmondhatja szerződéses kötelezettség súlyos megszegése esetén, az alábbi indokok 

alapján: 

 

 a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásával összefüggő, büntetőjogi felelősségre 

vonással járó cselekmény, 

 a közszolgáltatási tevékenység saját hibájából történő részleges vagy teljes körű 
félbeszakítása, szüneteltetése, abbahagyása, 

 a közszolgáltatási jogok engedély nélküli gyakorlása, vagy átruházása 



 a szolgáltatás gyakorlásához szükséges, a Szolgáltató által biztosítandó személyi és 

dologi feltételek ismétlődő vagy tartós, a Szolgáltató magatartására visszavezethető 

hiánya 

 az Önkormányzat fizetési kötelezettségének felszólítást követően is fennálló, a 

lejárattól számított 30 napot meghaladó késedelme. 

Felek rögzítik, hogy a Szerződés és ezzel a szolgáltatás leállítása - bérletek 

érvényességére tekintettel - a felmondási idő lejártát követő hó 5. napján szűnik meg. 

 

9. A felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségeiket 

a felmondási időn belül, a felmondási idő utolsó napjáig - rendkívüli akadályoztatásától 

eltekintve - fenntartják. 

 

/a) A szerződésszerű teljesítése érdekében a Szolgáltató 1 millió forint, azaz egymillió 

forint teljesítési biztosítékot nyújt az Önkormányzatnak az alábbiak szerint: 

 

Szolgáltató vállalja, hogy a Szerződés megkötésének napjától a teljesítési biztosítékot 

a Szolgáltató elkülönített bankszámláján bocsátja az Önkormányzat kizárólagos 

rendelkezésére Szerződés megszűnését követő 30 napig. Szolgáltató a teljesítési 

biztosítékot és a bankszámlát a Szerződés megszűnését követő 30 napot követően 

szüntetheti meg. 

 
A fizetési biztosítékot az Önkormányzat abban az esetben veheti igénybe, ha a 

Szolgáltató neki felróható okból nem tesz eleget közszolgáltatási kötelezettségének és 

ebből eredően az Önkormányzatnak az autóbuszos személyszállítási szolgáltatás 

ellátásával kapcsolatos többlet költsége keletkezik, a felmerült és igazolható többlet 

költségek mértékéig. 

 

/b) A szerződésszerű teljesítése érdekében az Önkormányzat az alábbiak szerint nyújt 

fizetési biztosítékot a Szolgáltatónak: 
 

Az Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen Szerződés szerinti lejárt fizetési 

kötelezettségeinek teljesítésére beszedési megbízás formájában biztosítékot nyújt a 

Szolgáltatónak. Önkormányzat a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén, 

amennyiben a teljesítésre rendelkezésre álló határidő és póthatáridő is 

eredménytelenül telik el, a Szolgáltató az Önkormányzat által kiadott hozzájárulás 

(felhatalmazó levél) alapján beszedési megbízást nyújthat be az Önkormányzat 

pénzforgalmi számlájára. Az Önkormányzat részéről a pénzforgalmi szolgáltatójának 

adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás (felhatalmazó levele) 

a jelen Szerződés elválaszthatatlan 8. sz. melléklete.  

A beszedési megbízás benyújtására Szolgáltató a határidőre nem teljesített 

ellentételezés tekintetében van lehetősége a Szolgáltatónak, amennyiben az 

Önkormányzat a tárgyhavi ellentételezés összegét határidőre nem fizeti meg és a 

tartozással kapcsolatos további 8 napos póthatáridő is eredménytelenül telik el. 

 

10. A felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés teljesítése során felmerülő operatív intézkedést 

igénylő kérdésekben az Önkormányzat részéről a Polgármesteri Hivatalnak a munkaköri 

leírásában ezzel a feladattal megbízott köztisztviselője, a Szolgáltató részéről a forgalmi 

üzemvezető tartja a közvetlen kapcsolatot. 

 



11. A felek törekednek a vitás kérdések tárgyalás útján való rendezésére, a közös meg-

egyezésre. 

Közös megegyezés hiányában - jogvitás kérdésekben - a Polgári perrendtartás szerint 

általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el. 

 

12. A jelen Szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a vonatkozó hatályos, szakmai 

jogszabályok rendelkezései és amennyiben ezek az adott kérdésben nem rendelkeznek, a 

Polgári Törvénykönyvnek a kötelmi jogra vonatkozó általános, és a vállalkozási 

szerződésekre vonatkozó szabályait kell figyelembe venni. 

 

13. A jelen Közszolgáltatási szerződés a felek képviseletére jogosultak mindkét fél általi 

aláírásának feltételével 2019. január 1-jén 0,00 órakor lép hatályba és amennyiben a felek 

legfeljebb további egy évre nem hosszabbítják meg, minden külön jogcselekmény nélkül 

megszűnik 2021. december 31-én 24,00 órakor. 

 
A jelen Szerződést a Felek képviselői - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - a 

Közszolgáltatási szerződés megkötésére tartott pályázaton kialakított feltétekkel írták alá. 

 

 

Felek megegyeznek abban, hogy e Szerződés állandó mellékletét képezik: 

1 számú melléklet: Kalkulációs rend 

2 számú melléklet: Autóbuszos személyszállítási engedély 

3 számú melléklet: Menetrend 

4 számú melléklet: Vezető és szakmai irányító adatai 

5 számú melléklet: Autóbusz-állomás adatai 

6 számú melléklet: Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés díjai  

7 számú melléklet: 

 

Az NFM Megállapodás Gödöllő Város 

Önkormányzatával helyi személyszállítás 

ellátásáról (adott esetben) 

 

 

 
 

 

 8 számú melléklet  Felhatalmazó levél 

 9 számú melléklet    Gazdálkodási adatok adattábla 

 

 

  …………………………….…………….           …………..……….……………………….. 

         dr. Gémesi György polgármester    

      a Megrendelő részéről                 a Vállalkozó részéről 

 


