
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. február 23-án tartandó ülésére 

Tárgy: Javaslat a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés ellátására szóló / egy éves 
közszolgáltatási szerződés megkötésére a Volánbusz Zrt.-vel. 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György 
polgármester 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Gödöllő Város Képviselő-testületének 199/2015. (X. 15.) sz. önkormányzati határozata 
alapján Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdetett a Gödöllő város közigazgatási 
területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében 
történő ellátására. 

A Képviselő-testület 15/2016.(II.1 l.) sz. önkormányzati határozatában az egyedüli pályázó 
Volánbusz Zrt. alkalmasságának, és a pályázati ajánlat érvényességének megállapítása mellett 
döntést hozott a Volánbusz Zrt.-vel történő közszolgáltatási szerződés megkötéséről, az alábbi 
feltételekkel: 

A közszolgáltatási szerződés tárgya: 2016. március l-jei hatállyal a jelenlegi autóbusz
vonalak működtetésére irányuló menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási közszolgál
tatás. 

A szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2016. március 1. 0 óra 

A szolgáltatás befejezésének időpontja: 2017. február 28. 24 óra. 

A szerződés időtartama a felek közös akarata szerint legfeljebb további egy évvel 
meghosszabbítható. 

A Volánbusz Zrt.-vel már megszokottá vált, hogy a szerződést egy éves időtartamra kötjük 
meg. 

Az ellentételezés összegét a Volánbusz Zrt. a buszok ténylegesen megtett kilométere alapján 
számlázza ki, amely a helyi járatok esetében jelenleg 332,40 Ft/km, a helyközi járatok 
esetében pedig 36,80.Ft/km. 

A Volánbusz Zrt. a túlkonpenzáció elkerülése miatt az átutalt ellentételezési összegből a 
zárszámadását követően, a jegyeladások és a pályázatok útján nyert támogatási összeg egy 
részét visszautalja az önkormányzatnak. 

Javaslom, hogy a szerződés adta lehetőségek figyelembevételével, a 2017. február 28-ig 
érvényben lévő közszolgáltatási szerződésünket egy éves időtartamra a Volánbusz Zrt.~vel 
hosszabbítsuk meg. · 

A szerződés hosszabbításának szándékával a Volánbusz Zrt. is már levélben megkereste az 
önkormányzatunkat. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek 
elfogadni! 

Gödöllő, 2017. február „ „ 



HATÁROZATI JAVASLAT 

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja a Volánbusz Zrt.-vel egy év 
időtartamra kötendő közszolgáltatási szerződés szövegét. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Gödöllő város területén a helyi 
közösségi autóbusz közlekedés közszolgáltatási szerződését a Volánbusz Zrt.-vel egy éves 
időtartamra 2018. február 28-ig hosszabbítsa meg. 

' 

Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Dr. ,Gémesi György polgármester 



Közszolgáltatási szerződés 
1. sz. módosítása 

Mely létrejött egyrészről, 
Gödöllő Város Önkormányzata 
Székhely: 
Törzskönyvi azonosító szám: 
Államháztartási egyedi azonosító: 
Adószám: 

2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. 
731267 
740856 
15731261-2-13 
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lratsorszám: 2017/8370 
VBS 106882/01 

Képviselője: Dr. Gémesi György polgármester 
(továbbiakban Önkormányzat) 

másrészről a 

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131. 
Adószám: 10824346-2-44 
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. 

10200971-21508747-00000000 
Képviselője: 
(továbbiakban Szolgáltató) 

Fekete Antal vezérigazgató 

és a továbbiakban együttesen a Felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételekkel: 

1. PREAMBULUM 

A Felek által megkötött VBS 106882 számú, 2016. március l-től hatályos Közszolgáltatási 
szerződés (továbbiakban: Szerződés) 2017. február 28-án lejár. Az Önkormányzat 2017. január 
27-én kelt, 102/151-2/2017 számú levelében kifejezte azon szándékát, hogy a Szerződés hatálya a 
szolgáltatással kapcsolatos változatlan feltételek mellett, további egy évvel, 2018. február 28. 
napjáig kerüljön meghosszabbításra. 

2. Felek a Szerződés 1. pontjának bevezető mondatát az alábbi szövegre módosítják 
(módosítás dőlten szedve): 

1. Önkormányzat megbízza Szolgáltatót, hogy Gödöllő városban menetrend szerinti helyi járati 
autóbusz-közlekedést (továbbiakban: tevékenységet) végezzen 2016. március l-jétől 2018. 
február 28-ig 

3. Felek a Szerződés 3. b./ pont bevezető mondatát az alábbi szövegre módosítják (módosítás 
dőlten szedve): 
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• 

b./ Önkormányzat vállalja, hogy a tevékenység megkezdésekor a 3. sz. mellékletben rögzített 
menetrendet a 2016. március l-től-2018.február 28-ig terjedő időszakra megrendeli, 



4. Felek a Szerződés 3. pont utolsó bekezdését az alábbi szövegre módosítják (módosítás dőlten 
szedve): 

. . 
Tekintettel arra, hogy a Szerződés rövidtávra, a 2016. március l-től - 2018. február 28. közötti 
időszakra jön létre, a menetrend átfogó felülvizsgálatára, módosítására nem kerül sor, azonban az 
utasok jogos igényeinek megfelelő menetrendi változtatások, a menetrend további racionalizálása 
elvégzésre kerülhetnek a Szerződés időtartama alatt is, amit a felek menetrend-módosításként 
szabályoznak. 

5. Felek a Szerződés 5. pont bevezető mondatát az alábbi szövegre módosítják {módosítás 
dőlten szedve): 

5. Szolgáltató a helyi autóbusz közösségi közlekedési feladatot az alább felsorolt 12 
autóbuszvonal működtetésével, 2018. február 28.-a 24 óráig kizárólagosan látja el. 

6. Felek a Szerződés 6. /a) pont második bekezdését az alábbi szövegre módosítják (módosítás 
dőlten szedve): 

6. /a) Önkormányzat vállalja, hogy a Szerződés hatálya alatt, 2016. március l-jétől 2018.február 
28-ig terjedő időszakra havonta ellentételezést. fizet, ami 

a helyi járatok esetében nettó 332,40 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 36,80 Ft/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. 

7. Felek a Szerződés 6. /e) pont első bekezdését az alábbi szövegre módosítják (módosítás 
dőlten szedve): 

/e) Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató túl kompenzációját kizárják. A Szolgáltató a szolgáltatás 
szerződésszerű teljesítéséről a szerződés időtartama alatt három alkalommal küld beszámolót 
az Önkormányzatnak. Az első beszámolót a 2016. március 1. és 2016. december 31. közötti 
időszakra vonatkozóan legkésőbb a tárgyévet követő március 31-ig, a második beszámolót -
amely a 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozik - legkésőbb a 
tárgyévet követő március 31-ig, a harmadik beszámolót - amely a 2018. január 1. és 2018. 
február 28. közötti időszakra vonatkozik - a szerződés léjártát követő 90 napon belül kell az 
Önkormányzat részére megküldeni. A beszámolókban a Szolgáltató a 9. sz. mellékletben · 
foglalt tartalommal, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségeit, valamint a szokásos 
mértékű, ésszerű nyereség összegét köteles bemutatni az Önkormányzat részére. 
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8. Felek a Szerződés 20. pontban az Önkormányzat kapcsolattartóira vonatkozó részt az 
alábbiak szerint módosítják (módosítás dőlten szedve): 

20. Felek közötti kapcsolattartás 

Önkormányzat kapcsolattartó szervezeti egysége, személye: 
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda 
Dr. Kálmán Magdolna irodavezető 
Kalman.Magdolna@godollo.hu 
Tel.: 06-28-529 153 

Skultéti István 
Skulteti.Istvan@godollo.hu 
Tel.: 701886-8997 

9. Felek a Szerződés 22. pont első bekezdését az alábbiak sz~rint módosítják (módosítás 
dőlten szedve): 

22. A jelen Közszolgáltatási Szerződés a Felek képviseletére jogosultak mindkét fél általi , 
aláírásának feltételével 2016. március l-én 0,00 órakor lép hatályba és amennyiben a 
Felek legfeljebb további egy évre nem hosszabbítják meg, minden külön jogcselekmény 
nélkül megszűnik 2018.február 28-án 24,00 órakor. 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal 
hatályban maradnak. 

Jelen szerződés-módosítás a Felek képviseletére jogosult személyek együttes aláírását követő 
napon lép hatályba. 

Jelen szerződés-módosítás aláírására Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
XXXXX sz. határozata hatalmazta fel a Polgármestert. . 

Felek a jelen szerződés-módosítást, annak átolvasása és együttes értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Jelen szerződés-módosítás 6 eredeti példányban kerül megkötésre. 

Gödöllő, 2017. 

Dr. Gémesi György 
polgármester 

Gödöllő Város Önkormányzata 
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Budapest, 201 7. 

Fekete Antal 
vezérigazgató 

VOLÁNBUSZ Zrt. 




