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HELY|JARATI KÖzszoLGÁLTATÁsl szERzŐoÉs
3T"ly létrejött egyfelől oroszlány Város onkormányzata (2840 RákÓczi Ferenc út
78 (képviselő Rajnai Gábor polgármester), mint közsiolgáltatást megrendelő
(továbbiakban: Megrendelő), ), másfelől a Vértes VoIán Áubbuszki5zlekedési
|észvénytársaság Tatabánya. (adóigazgatási szám: 11184708-211,széklrely: 2800

Tatabánya, Csaba u" 19. a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság a|t"t t 1-1o-oo1427
cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság), az lgázgatősag" ráiniablmazásával
képviseli Dr" Horuáth István vezérigazgató (toúboiakoani szobaftato; között,
figyelemmel, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személysz?llításról
szÓló
2004' évi XXXIll. Törvény (és az 1191/69" EGK rendelet) által megiog"rmazott
helyi
közszolgá ltatási

fe

ladatokra

A szerződés tárgya

|határain
91e3ődés tárgyát az oros zlány város (a továbbiakban
belül végzett menetrendszerinti
hálőzat, kizá

ró lag

os

j

e l le g g e l tö rté n

ő

telepÜlés) közígazgatási

helyi közforgalmú

m ű köd

tetése képezl-.

"uiooí.=-közlekedési

A szerződés jogszabátyi háttere

A

közszolgáltatási szerződés megkötését, tartalmát és az annak tárgyát képező
menetrend szerinti személyszállítási tevékenységellátását meghátározÓ
és
befolyásoló legfontosabb jogszabályok (ide nem értve az autóbuszvezetők
- mint

munkavállalók - foglalkoztatási és az autóbuszok mint járművek Üzembentartási
üzemeltetési szabályait, valamint a járművek közÚti kozlókedésben- való részvételére
vonatkozó sza bályokat)
a közúti közlekedésről szóló 1988' évi l. törvény,
a helyi önkormányzatokról szóló 199o. évi LXV" törvény,
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXlll. törvény (és az 1191/69. EGK rendelet),
az árak megállapításáról szóló 199o. évi LXXXV||' törvény,
az egyes önkormányzatoknak a település helyi közlekedésében alkalmazható
legmagasabb hatósági díjairól szóló rendeletei,
a közforgalmú.személyszállítás utazási kedvezményeiről szóló 28711997. (Xll.
29") Korm" rendelet
a fogyasztÓi árkiegészítésrőlszóló 2oo3. évi LXXXVIl. törvény,
a Személyszállítási szerződésekről szóló 2ol1911. (Vl. 19") Mt' rendelet,
a közúti közlekedési szolgáltatásokrÓl és a közÚti járművek Üzemben tartásáról
szóló 89/1988' (Xll. 20.) Mt' rendelet

-

:

-

- az

autóbusszal végzett belföldí

és nemzetközi

személyszállítás szakmai

feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 4gt2oo1. (Xll' zá

j

xoviHa rendelet

A

.közszolgáltatási szerződésre és annak megkötésére a felsoroltak közÜl a
legközvetlenebb előírásokat a 2OO4. évi XXX!ll. Io*eny (továbbiakbán:
AMSZ tv.)
taftalmazza"

\\

A szerződésre vonatkozó alapelvek,
fogalmak

'

Közszolqáltqtási
feladat: a szerződésben rögzített
menetrend szerínti
autóbuszjáratokkál ' ioE3=r'ervi
s.emÉTvsáiita.
telepÜlésen,
a menetrend
szerinti helyi autóbusz-forgalom teljes
.gé.á"' "

tekintettel, nem Vagy nem iry"n

mé.ie-Lffia. i!''i'''í3Íi3i:ÍJ,:iÍ:i';:iJf;:T

í" A szerződés időtartama

2' A Szolgáltató

' közszolgáltatási
. .feladatai, -esetleges közszolgáltatási
kötelezettségei és
mindei egyet roi"'oTöJít"u"i
r.iiái"l'eíy, xi"gészítő
szolgáltatások (AMsz tv. 9.
s7ál oere=oo"'Íipl'tr

A

Megrendelő megbízza

a

S=:|9_.r13J9I,

terÜletén - a jelen megállapooas
!'ogy oroszlány város kÖzigazgatási
mettekbtébJri
reszletezett
a mindenkori jóváhagyótt áenetrend
hálózaton,
szerint--'he'iy]
"uiá[u..
járatokat
'o..iátÜg.g'9..egyéb
közlekedtessen
elvégezze

a helyi auiobu'.-roiteteae.."i
és
tevékenységeket
(p|': fordatervezés,
tájékoztatás, menetjegyekbérletek értékesítése,
'"n"i*nJszerkeszté.,--ui*
azok oeveteteiner< oesieo?ll, sto').

A Megrendelő a megváltozó vagy utóbb jelentkező
új igények ellátásával is a
Szolgáltatőtbízza meg, azokr" más
rjJ.er"
9'olgáli;il
pályázatot csak akkor-ír ki,
csak akkor ad,
reszoeniellátá.;;, illetve
'ógbizást
áoban
valÓ részvételre
"=ot
akkor köt,
ha annak erratásáoan a Szolgáltatóval
tr5J:í:;:l.::"*
nem tud
Az

indított járatok gyakoríságára vonatkozó
általános követelményt és az
konkretizáló mindenkori menJtiendet
azt
a f;bk .)"oooe.-'"riJtiIi3o"n
(A vonalvezetést az t
rögzítik.
"
' s'. mettJ[tet, .
2. sz. melléklet tartalmazza)

'unátr*ili'

A

felek az elfogadásra kerÜlő menetrend
adatai alapján a g- sz-.1.nejléilg!
táblázatába foglaiva fogdmaáJt
*'*g a t<ozszólgáttatasi

Amennyiben

feladat na$sagrendjét'

Megrendelő

valamely

a

részterÜleten
későbbiekben
közszolgáltatásÍ' koteleiettsege1 (olyan
'
g'árgaiüá.i
xor"t"zettséget,
Szolgáltató saját.gazdasági árá"ileíe
amelyet a
ter<inieítei'iJ* u"gv nem olyan
mértékben
i,
H:lt1':ilrg'.x|$",?jil'i áit elkulonített,e' ;; tetjtá."n táIi szerződés

"

\u!

A Szolgáltató vállalja az előre látható, időszakosan jelentkező forgalmi
igényekhezvalő,rendkívuli, Vagy menetrendi alkalmazkodást
(pl' Ünnepek körüli;
az általánostól eltérő koiteke_dési
kiemelt
menetrend szerinti
személyszállítási igényt jelentő társadalmi,
'"nJ;
kulturá]is,
sport' stb.),
. Á"g.r"'J;e.et
rendezvényekhez kapcsolódó személys zatl:tás
és
lebonyolítását. Ezt azzal a kikötéssel vállalja, h"d;'
ebből adódó, a szerződés
szerintíhez képest keletkező kapacitás-'u"ty"t"t;esitmeny-elté'é;,
illetve a
közlekedési rend megváltoztatása nem min-ősÜl
a
szerződésben
foglaltak
megsértésének"(A tervezhető
.

is megállapodhat.)

ilyen esetekre a Mejrendelő és á

biJgart"tó

kÜlon

A településen áthaladó, illetve onnan induló és oda érkező
helyközi autóbuszjáratok is részt vesznek a helyi kÖzlekedésoen.-Útal
szállítanak a telepÜlés belső
forgalmában, az önkormányzati rende]etben .,"óaTr"pított
díjszabással (bérletek
elfogadása, stb')'.
helyközi
autóbuszjaratJ[
neryi
forgalomban történő
.A
igénybevételének.lehetőségére
csak akkoi van mód, ha erre vonatkozóan a
Megrendelő írásban megátlapodást xót a n"rvLti=i
közlekedés ellátásáért
.
felelőssel (gazdasági és
közlekedési miniszterr"ri. Émegállapodás alapjá
n bízza
meg a Megrende|ő
szolgáltatót a. helyi toígalom
"-'J-'járattal
helyközi
9
történő
ellátására. (AMSZ tv. 3. $ l4téslS/ kezdés).'

A

Megrendelő és a miniszter kö-otti megállapodás
értelmében a helyközi járatokkal ueg'áti T;rii alapján adott megbízás
utazások vónarnar

őzata,
díjszabása,menetrendjeaszerződés"'o-no"tartarrinu@kerül

feltÜntetésre, a vonaÍhálózaton kÜlön kiemelve
ezeket a viszonylatokat, a
díjszabásban az esetlegesen eltér-ő reneteiekei
;
jegyzékeken az esetlegeóen megkÜlönböztetni1'uá.án menetrendekben, indulási
járatokat.
Kiegészítő szolgáltatásként a Megrendelő megbí zza
aSzolgáltatót:
hálózat Üzemeltetésével:

a mindenkori díjszabáshoz igazodó bérletfajták
legyártatásával,
utazási ígazolványok zárt rendszerben történő
.
értékesítésének
megszervezésével, elszámoltatásával, az értékesítés
adatainak statis ztikai
rendszerben történő feldolgozásával,

az

a keletkezett bevételek alapján menetrend i javas latok
e lkészítésével.
a megállóhelyeken utastájékoztatÓ táblák elhelyezése
a vonalh álőzatről,
a megállóhelyeken indulási jegyzékek elhelyezése
a menetrendi adatokkal,
járműveken
a
vonalszám- és útvonaljelzők elhelyezése,
menetrendi kiadványok megjelentetése,

kisebb módosítás esetén tájékoztató hirdetmények
kiadása a menetrendek
változásairól,

í'.u#l[t:fJ!, #?:s'':"gx",,

lnterneten történő megjelenítése
a

í-*?ffiJ:"Jt1lJ#:'ffi :?'r''[xadottadatokgyű jtéseésazokvéleményezés

a

mindenkor érvénves
-menetrend változtatására érkezett javaslatok
siorgartatonózJ"'-uer3'enyezésével,

ffi??::t1",l"[?á'

javaslattétel a

3n.ga1':í:fi:?T"IÍ:iáHÉ"alapján
s5?."]::T:megelőzően

Tegarauo

készítettmenetrendi javaslatok

in ;;;;:;ix;;.to;, #.d;.;"
ki a helyben

3" A közszolgáltatási feladatok
_
ellátását fe té te e k ré s z e fe
i, ; ; ; üI r.. r. biztosító
ö;';; ;'':*
szolgáit"ta" gliál"iali"L.iá.Ji'io*.=
l

l

l

l1#,'""s

1

J

íYtlx'.'JJ t,
fu. 9. 5 lz7

ffi ['":

n'j

o"r"zdés b/

Személvi feltételels A Szolgáltató
rendelkezik
míndenkori feladatokhoz
megfelelő képzeii$gű
a
'a Éi.=il;"mrnkavállatóval,
1'ár.il'"ir's'
alkalmazásuk a mináen''i",'pnntpor. ;1uril",':j^e..
ellátásának (szolgált"ioi to''p"i"191. o'31"ffi* to.'"kedési kozszotgáltatás
es rereross?-g) figyelembevéte-lével

f''jl".::'-'f''"'r::*l,:':'o["' "rráiá.Jn"i'"rríi;egős
A munkavállalók foglalkoztatását

S';;;a;J'e,-_

-;;ffi;;

történik.

személyzet

a^közszolgáltatás.ok stabilitása
Rtag"iáti xJliktív Szerzooe. érdekében - a
keretei között

"''""fg''i""Kollektíi

A

Szolgáltató a
lo1s.1oroaltatási feladatokat csak. a" jogszabályokban
feltételeknek megfeqp
előírt
iip'.;.é^:-|?É;;-,r'Tüqil
rendelet a kozr:tí
(lv.'12..) xoHÉnl
1oltsso'
;armúuár forgalomb. h;Tyu.ésének
tartásának műszaki 'rurtot"j"iiorí,
és forgalomban
esztétÍkaiállaootú' a to'ÉL"á3'_J i"üJ't
"iiiü..a*-alkalmas müszaki és
á
okmányokkal renderrezo,-a
9. .'i"rgái.ia._feltételeínek megfelelő
ü]iJtinságos
korÉr,"jes. feltételeit rieiegíto,
sem
ffi

'"ll:il:if""#""x'!?'*r,fi :"ffi:"i*1*'"r..=iiéi;:''é;Vagyon-

Az autóbuszok jelenlegi típusés korösszetétete:

á"',?l5gi:: !:yJ a:Y,x'ffi',;JÍffi:::buszok típusát, korát és műszaki
Az autóbusz állomány fejlesztése:

Felek megáttapoanán
járm(iállományt a

a 6'

'ánng1,

"eoaiős
számú mettékletb"i

,-dái"

hogy

a

jetenteg rendelkezésre
á,o

ríJínfi,matosan

fejtesztik" Megrendelő

\áttűtrőit'ffiáLrtesÍ igényt elfogadja

és a

i:!;;':"[it:yű:s:;ei:xrIzi:*il:ii:,:;,,,mérték(i*í,niita,Z,J,

Az autóbusz_állomány kapacitásának
meghatározása:
o { járműállomány összetétele olyan
meglévő. adottság, melyet
csak
j''l'.,",n,,
v rata o a n Éh
u
ezé r1'ai n a k vá ltozá s á
: L'r:t #J..Í'T"lí
t
"#ö
o { jármriállomány összetételét,
hozzá kell igazÍtanía 2. pontban

;5,'Íj?':'':'*:li:t'JJ3:ru"':n:;,j:n:;enátrendi"iÉ..te.enái-"

'

Az egyes járatokon törekedni
kell - az állomáHy kihasználása
az üzemeltetési költséoek ..,irt"ntáJ#l'5""
mellett
vonatkozí jávaslatát menetrend keretei kozo,tt ao.;a
a
meg
"-öioigaft"to'

Az autóbuszmegállók a Megrel'.d.9l.'
közös megállóli is)' Á 'miigarlor. tulajdonát képezik (a helyi és helyközi

ti.'i]J.iaiisaror (beleértG azok
téli
lx1'T:'ff:lni.é''íto"aó-hntesitásÉi''ti Megrendelő köteles
A megállókban lévő KRE.Z táblák,

a

utas{ájékoztató eszkÖzö[

a

os-zlopok, az. oszlopokon

elhelyezett
szolgaltaiJ''iura;oonát tepezir"
Ezek

|":i'nT,|;:ÍÍá,?,13:':,ienri',lit'.X'?iTái"it;;riáiá.a.oiltzobaft

[:::[xTy'i:nji*.',uséről,

megszÜntetéséről, áthelyezéséről

a

ató

felek

A megállóhelyek korszerűsítéséről(ide
értve f9"d"tt váróhelyiség
ütr" újJt" t' ?
flíff :1}?l, j'li Jffii';# Í:l"j #..#;:J'#. ?'.
ota ro
"
A SzolgáltatÓ. ugyancsak térítésrnentesen
lehetővé - saját
tulajdonában. lévő-'- táé[r'ury9.
"teszi
üán'r*"'u
időtartama alatt olya'
.
a szerződés
iógGiő;eteri auio;;ffi .számára
t t

melyek

az

ap

t,

elhelyezését, telepítését,
utasok- tisioija-rJsat
q.'y1iir,.'n miiÉoásÁá=
:,-oáJ=akában
.]ur*éges
keresztül,
szerződé.

,"Jfi!'Jil:i15i1, o,:lffi::

"

'a

A felek az infrastruktÚra változásairól
kölcsönösen

tájékoztatják egymást.

kell lenníe" Amennyinen a-^íregü;;lő';

ffi ![::ti.:.?iü','.x':1'&r':ff

nem erő szolgaltatásra is

d{ÍZ^7í,,iLa,to'!nvü"i'iág=rt"ttelvek

A díjbevétel jogosultja a Szolgáltató.

_

'

;;el

3'"il',ievételekhez

kapcsolódó fogyasztói árkiegészÍtés
jogosultja

a

A Megrendelő köteles_cá':
juttatott közlekedési a1 a]l1mi költségvetésből az önkorrnányzatnak
"normatív tá-mogatásokat rendeltetésÜknek
;:".'J'",l?;;l fl';r;j:ÍIÍ'u'.e''Ji' "' ta'ioö"ta.'"gé,k;el!t roveto a

Amennyib9n
1 Megrenderc,a nem onfinanszírozÓ feladatok ellátására
igényt taft' abban-"'
is
áían", iatul""" í' nl", tesegtiitesi
melynek feltétele' hogy előietesen
inanszÍrozn i,
i, 11rat ,iorc ,Ár'je*rkt 1"t",
szerződés kiegeszítésekén't " irt"i'ráőzitsex.
írasbaiSzolgáttató köte.es
előzetesen bemutatni a ietaait-ZTÁ;;';;:í
osszeft)ggő
ko l ts é g e ket, tov á b b á
bevéteteket és
1 u i" i ntot t" rÁ i á-i"i áiréges
m e g o I d á s o k ra.
Ha a normatív támogatás összege
magasabb, mint amennyi gazdaságos
Üzemeltetés feltétetöin"t
a
megteremte.eÁ".izükséges
";
uotnl,",:gy
felhasznalá'aiJr
annak
-i'l"g,"ndelőt
köteles
Ej!1'"=jail."

KÜlön

ö;;lil''il

"

közszolgáltatási

előírt szolgáltatások
veszteségtérítése:A kiegészítő.
. (2.
"-[:,"|=ry:g.g."r
szolgáftátások
pont) ellátásáért a
Szolgáltató
oiiat nám
iJ,'"...r
tevékenység\u|cin
a helyi járati
'számol
közvetrén es árialanó.
ÉtiriJegJíLortltt.költségeit
szerepelteti.
'| hónapní'_:_"!,

ré.gebbi cégkivonat átadása
megelőző 7 nappal a lüegrenduio
r*ei",*'*'o
nyilatkozat a köztartozásokról
(APEH; VPOP),
2003' évímérleg és eredmény
kimutatás.

a

szerződés aláírását

MinőséqbiztosításÍ rendszer

A Szolgáltató a s1e;zfd99 tárgyát
lso 900 1 2 000 m inőség iiá.yíü'J LT"í koz:zolgáltatási feladatait az MSZ EN
;"ndsze r ero rrása]
:

a lapjá

n végzi.

Alvállalkozók bevonása
Ha a Szolgáltató műkodési
kÖltségei
nem romlik' a Szolgáltató apatlair?zot9zzelcsökkenthetők, de az ellátási színvonal
is uevonnái'"'n"ryi szolgáltatás
ellátásába.
"''Ü

Aí.,:''Hli[:í""É1"J3ií' :lí1á #.;ö

l' i

"

*

re e

Á'-

r

J

j

ogs

za

b á ly í

't
\,

!

A

Szolgáltató

rendelkezik azzal a tartalék autóbusz-állománnyal,
átlagosan javítás ala.tt lévő
mely az
.iaim7ver potrasaÁt.l)Ir.eges' Ha eza darabszám
j:?l-lil:fJ3s;J''Í'-::["J,,:a;:l"l'xníl"á'"uT'.'a-ínak oeánltásaval kell a
Szolgáltató ugyancsak rendelkezik
az
karbantartó háttérrel, melryéi- a Üzembiztonságot szolgáíó jármŰjavító és
nem tervezett meghibásóoásor
járatkim a rad ásokat jelentősáí
miattí
csokkenteni tudja.

Szolgáltató külön

panaszokról"

nyilvántartást vezet

a

szolgáltatással kapcsolatos utas-

4" A vagyoni eszközök tulajdonviszonyai,
a szotgáltató birtokába adott Vagy
más módon rendetkezesore oocsátátt-""=-ro.or
használatara, karbanszabályok
(Affii fu. 9. s I2l
ffi::i:x 5ffii"szolgáltátására "á""iL".o'
A szerződésben. rögzített feladatok teljesítését
alvállalkozó tulajdonában révo autooúszoilat_ a sz9rqiltató saját, bérelt és/vagy
Mini ;ioi'ano"n a tárgyi
feltételeknélis rögzítésre teruria'íilIel.[*'!,n",uur"tt
"uór'
;.;6;k
vvArvPt
tájékoztatÓ eszközök is a sióigJrtátó'
és táblák,
td"ü;;;T'r,ei"=ir.-_vl!
A már említetteken kívül (autóbusz-á1lomány,

stb.) lehetőség Van arra is, hogy
Megrendelő a szolgáltatás féjÉszteset
a
oly
n{ád;''gyorsrtsa
i
i* -' hogY saját névén"''uás-a-'.J
rirárÓlagosan
"rá,. emelő tárgyi
eszközöket (p|':
9ijöi''aas s=inuonaTát
'ilg.;
utas'tájék;;üül'
9'enztargepéi,
elővételi auiomatat, stb.),
melyeket a Szolgáltató
cjaÉuzemeltetes'e vesz-át, ugy"nakkor
az eszközök a
mindenkori Szolgállatóhoz igy konnv
en
noziáÉno"tn*tok.
':sv
A
kÖft;égekben
amortizációs költség emelkédése
és nem kell számolni aza
szerződéses időszalivégén jelentkező
;"ü;ilyjrték-novekedéssel sem.
A Szolgáltató az így
átvett eszközÖkért
eszközök várható -elhasználóJasat, Üzemeltetői felelösséggel tartozik, az

.l'"irJ,

;-;;;l;n. végrehajíanoo nagyobb
javításokat, felújítások.r
eu"n-Lent_
a Megrendelővel. A
selejtezésekről a Megrendelő á
':g',:-r Tgyezteti
szolgáüio;"u".Éía
alapján
dönia szerződéses
időszak alatt' A szeződéses idősza]k.vegeió
;il"selejtezett eszkÖzökkel az
avulást fígyelembe véve a szórgaftatónak
elkell számolnia"
5' A

sze-mé lys!1|!!tisi
.feltételekre, az alkalmazható díj_ és jegyrendszerre
vonatkozó előírások,
a díiak^q"g^r'ooit?-"1r"

vonatkozó szabályok (AMSZ'*. g.
s lá

o"i".i""

és megváltoztatására

d/ pont)

A szerzödés

hatálybalépésétől alka"lmazandó

:.

hatosági legmagasabb díjakat,
és

r,i;z::;::;2":;::tr?il35['i:'JíY*'k:i;1j:.ig-lis:l'"pí,,ákés"azerről

la?J:*[;'iátráÍí*l1Íiil:'Tx.'''?Íixf
ánt'"lt:?i::si

elveként már korábban is a
költségalapÚ árképzést fogadta
el az

elképzelések koltségnö'"lo
utazá

s

*=**

i szokáso k vá liozá

sa

ii

Ha;3jl?i
-''inu="'91.,oevetelével, tovaona
.="'
e lőtt ta rtva"ká ru rt
m eg á lap ítás
l

menetjegyek

á rá

nak figyelemieveterevei iog.
d'" el az

Ön

ra.

az

kormányzat.

MenetieqL
o
eg yvo

autóbuszon,

na

las és összvo

n al-a

Dqlqozó bértetek:
r Egyvonalas bérlet

Ta n u Ió/N :tu q dí l a

o Havi

s o'err"i"t á,'ia'

JL

"',."ö
á l la p

ítása.

s bé rtetek:

TanulólNyugdffibérlut,

Álalános díjszabási tájékoztató

ffij:,::i[.'ffYf::'$:ésahelyközijáratokhelyivelmegegyező
Eovvonalas bérleLAz egyvonalas bé-rletek
érvénye.:k.." bérletjegyen
feltü ntetett
oertete*
á'í'"Tvt"zi járatok-helyivel
Ji'.?:*1::=:l:='x'áiláísg;.*ias
azonos

ffiTerÜletiérvényességemegegyezikazösszvonalas

A

menetdíjakat é:.

utazási
feltételeket a felek ren'dsz.eresen
-álk.l"}11r
felülvizsgálják"
(a oeveietnet99eg előkészítésének
ídoszÜksegletéie ís tekiritlttjj':in*
"gy
a[n irr"rtne, y;i1o á ózotgáltató
kezdeményezésérea MegreÁdelá
napíren are tt:zi a helyi járati
menetdíjak

Evente

."'
leoalább

lT,"iTáaí 5i'J.lil J=*
t",:x
SzolgáltatÓ a kovetke'a

*ií:* r -ya

lá

sát és re n d e l e

tet

ho

z a következő

áiijuá'kr1 i1anltt1ló javast1tát
kotetes tárgyév november
Megrenáa*|ri' e prásiatJt-;;;"I
a dontéshozatalhozhenaia/ná't"tt"r,
atá-kelt támasztani
i iarőt'iái,o .esetben
fetadateltátii,
várható bevétetek es *iaááíotL::::",v9t.
vonatkozo
911i
uoioát!9to
köteles a kÖvetkező évi
díjak megátlaoítá:á|o1 ;ty;;
;r"zetet 1etote4e'sztést) készíteni,
mely minden
:í,'rr:#";:;'rl;;;s:':*ÁZt i*iátÁÁ},'"á",i",|iirtu,;;i;;;;'; 'kavetkező évi
1-jéig eljuttatni a

A Szolgáltatő az.előre nem

terve zhető gazdasági
változások miatt év kÖzben
kezdeményezhet menetoíj
is
;
MJö;;"j8'".
- legkorábban a
a
benyújtást
követő
nap'etteitiirt
iaiiJii"ző "."tben
'oroi
.1' .Képviseta-i;itaptÍ ulésén

""r*r

zo

;}1!

í3}*1 J:'J i, ff
=

|1:

n'*l ;u

l 7#

i:hi:i?Wítá

sá na

k,

fe

l

ü l v iz s g á l a t á n a

k

A Megrendelő által megállapított
menetdíjak a szerződés
mellékleteit képezik.

lvavlvo'lul' tl SZUKseges
iPu{$iffi [:i,[1",".T:lri"'"::'s,:[ui?,,nlx11'I.11!":!"k'"határozatban
legyártásáról"
menetjegyek, bérletek

A

helyi járatokon'

a Volán

HliE5i" il1i:,ll'*: Tff
6.

A

közszotgáltatói

know_how-9"n- Íoglalt

["3:=

Í,n*" -lr.t''

ffi

tevékeny"ég'l?|-'összefüggő.

::szemeghatározott
n
h

i

ez

utazási
_

m e g k o n n y ít i

á

szolgáttatói jogok és

lx,li7ilT':t",!?#';g:'::i't1p,oüöiT'íJnT*."-;;";ik*ó'tóltét"l"t

A Szolgáltatónak joga van:
_ a ráfordításaira-és a működéséhez
szÜkséges nyereségre fedezetet
bevételre' tekinÍettel -;;_;l'.naro-[á-"tá"aáli,
biztosító

'rry+jr
járulékok, stb')
támogatásokra
a
tl'"g";s,
-(árkiegesiÍtes,
beruházási, fejlesztési és
egyéb támogatás,
1uttátás, ué.t"."gtérítés,

és

stb.),

;[:H?fi'"Ttffi.=á':Ii:!l.üil'i,.",".
ffi:?::e:!kérni

g","n"iakk"l biztosítottan
stabil és

a közszolgáltatási kötelezettség
alól (AMSZ tv.10. /1l és
$

menetrend módosítás

kezdeményezésére,

(melléklet)

mínt szerződés-módosítás

-

a menetrend szerinti autóbuszjáratokon
alkalmazható legmagasabb
hatósági
;jiliaf i"'iiet"r"*_'*l;;iá:iouL-re.:oemányezésére

i",T5.:YJrii,&'"í:if

a menetjegyek' bérletek és egyéb
utazági igazolványok értékesítésére
hálózaton' megbízottak, bizom"áriyosot<
saját
o"uo"na.ávJt, tovaooa a
otzományosok kiválasztására,
megtízottak,
u"tuL . .."i.áj;Jk ;"gkötésére,
a Megrendelőnek és más ellátásért felelősnek
a menetrend szerínti
személyszállítási szolgáltatas'a
uonatg.9
iáij;;;;^in
részt venni, nyilvános
ajánlatkérés esetén
rnt''ézl'"}'q.:'
Á7ú;kl)oe.l
s
pedig ajánlaiot tenni
az igényelt közszolgáltatásrá, muáooa';ilr*o=lzerinti
személyszállításra
vonatkozó kÖzvetlen megbízást
áttogaoni,
más személyszállítási és egyéb_tevékenységet
végezni
tájékoztatási kötele'zettsege 'li;lett
Megrendelő
(AMS'-iu.' ö: -s /3/-a
o"t")-o"e., kizáro
Án:i:*:ítást
"rr.urtinite-tt'etszamoia. oiltoiitasavat (AM.Z iu. rr.".
s

'

í''ff ::ff#il'í:"Í'"jla [*"Í|3 !;&""1t:5:T:

g e ín e

k

k ie

me

l

t

ke z

e l é s é re, e

rre

A Szolgáltató köteles:
- a kÖzszolgáltatási szerződésben.foglaltak
teljesÍtésére,ezen belÜl
m e netre n d be n meg h
kíemelten a
rd etett a utób u;4'á
*i"i'Jnai!*"or"ruru

-

Í

r",
utazási igények folyamatos figyelemmel
kísérésére,
indokolt
menetrend-módos ítás

_

kezdeményezésére,

a

esetben

Megrendelőt tájékoztatni más
kozszolgáltatási sz9r-z9!es
alapján végzett
éó/vagy
siemeysia]ít*
(AMsZ tv.9. $ /3/
|""1"J"J$:gről
'ágzéséről
- a menetrend és az utazási
feltételek
(1988' évíl" tv' 4 /2/ bekl'oe.l - ide értve a díjszabást is - közzétételére
$
foglaltak, menetrendre
ennek Éianyanan ái nrvlsz
";;rá;j9.
t"
bekezdésébenben
.{Gi
:::ÍlT:"an
előírtak
"
_ a menetrendben
feltÜntetett iáratokkal utazni
szándékozókkal a személyszállítási szerződés megkotJsái",.n"
fenn (1988" évi-l._tv. +'"5-'íru;'rg iog.i"ljryJn'"trpo lo kizáriok nem áll

'a.

b-7áii"iJioe.","az
Mí reno.t. s /i / ü;l;zdése), AMS2 ú' s' s /5/
^/l'
- az autóbuszjáratok utasaíval
az utazási feltételek és a díjszabásban
megtartatására,
foglaltak
megtartásának
"..
- ri.ilJ*".., ., utazási jogosultság
szabályszerű igazolásán"ri
^=?\
e'
díjfizetési
r<oierezettseg tet;eiitesének
ellenőrzésére
ellenőrízteteseb, ál 'áuionu.r;aratorón
-Vagy
a rendbekezdés e, 2Ol 198

1

.

i

g./

:::?:ut3:Ti;*nnl'x':tlö'[á=o:íu.í[!u.u,;l*","!ryszállítási

Önállóan és/vaqy kiválasztott
meob29tt'"|.,,igénybevételével
bérletek es egÉ'b
a menetjegyek,
yÉ;á.-i i;;)áiuZnvux értékésításéner
megszervezésére,
e rtékes ítési há lózat
az
fen ntart?s?ü, m ű kodtetésére,

l0

- utas-tájékoztatásra az

utazási,lehetcíseg"krőll,,k9iÜlményekről

igénybe vehető egyéb .ioigart"tá*k'ó],
és feltételekről,
ödkívüli
alkalmával a
a helyoón szotasos és
[T:l'E:[ HfJ"r'oarioiutt er;utasi reÁetás"guL,ől,"."'eny"k

- Szolgáltató kotetes évente
tevékenységérőt'tovabia a Képvise:ő+esttjtet áprilisÍ ütésénbeszámolni
. a szerződés, teljesítésévelkapcsolatos
adatszolgáttatási rateÉzőttseg1.t.
Megrendelő számára

7'

A

't"tiurtőtt

{í;;iő.r,ry, ;;ó;-;;-,bh"tőré

kazár"tgZii"iasiteve*enység

tegye
értéke!ését','

Megrendelőnek

lffigil'Tu",1if"T::ixf;jt!j*"."1''ffi ;'*e".J-".iátr.l--szabályok
A Megrendelő jogosult:

jffj'JjiközlekedésíkÖzszolgáltatás

l\Íggl-Dti|c' ellenorzésére
a
'x];"TP,:':"fuxl3i[""1T[.[",TJ::í
nélkül,

tevékenység zavarása

" -'."l=:o""..j;il":?n#:"n adatszolgáltatás ígénylésérebármely összegzett

-

a szolgáltatás

:'

? |1,'a.zolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésének
időszá[''te'ti gi;ffi;iiln
-a

:::i':Ín:i*J,"":'"lt

- a menetrendek módosításának kezdeményezésére,
- a menetrend szerinti autÓbusz_közlekedés

túli

-

.o,.on kívüli, illetve

ellátását, technolÓgiáját,
kapcsolódó szolgált"tá.o["i]iy-'
a
é-. oer6taruJitig,,
-"rr"-'iJnatt<ozo
ulasJaietári.tas, stb.)
módosítájor r"'á"'ei!áeser",

Jaúasaür megté-

'"J''!r':,

A Megrendelő köteles:
- a Szolgáltató által végzett menetrend
szerínti közlekedési közszolgáÍtatás
és
üj";ite'e'"t '' i"*].oo

-

a;;;i;;;ii'ihet"te*e,"

frí''ő;'í"1'H'3]"-,íi;3uá;'

a Szolgáltatónak

'
'
'
r

ilu:""T,1,1:il"ru''

szerződés, Vagy azon belül

a

hatályos menetrend

az alkalmazott árak és áralkalmazási
feltételek módosítására,
a közszolgáltatási kötelezettség
alóli mentesítésre,
kizárÓlagosság megadására
Vagy az alőlimentességre,

11

'

alvállaÍkozó bevonásá ra vagy annak
megszÜntetésére

vonatkozó javaslatára, kezdeményezése
érdemi megvizsgálására, a
szÜkséges elíárás megindíú'áo,.
érdemi
oánt?.r",
kialakítására a javasJ
állásfoglalás
náivijta'it xarőta : rciiöiabban illetve
a
20. nap elteltévet
soron következő * ^t
képviselo-iesttjteti ülésen"

A szerződés lejárta m.iatti megszűnését
szerint, nyilvános pályázaton" fiuára3ta követő időszakra a törvényben előír1ak
|i '^i.,ii .=-"ga*atót. A Vértes Volán
megfelelé.
L*"t"n- megilleti a pályázaton
*i.l ;::'2rÉlJ:o""r"r""k ".Tá

oroszlány város rendezési és fejlesztési
tervével összhangban megfogalmazni és a Szolqáltatóval egyezcni
a tetepute. .l"'ev" záIlításiigényét,
az
változásó'ki'--'uon.tkozó -erore;erzeseket

S::il,",:*í'u
A

8'

közszolgáltatási

rin-gt:'

kózölni

feladatok, iltetve közsz'olgáltatási

j31?,;:i::"'H"ffi

a

kötelezettségek

"5iil'-u"^i',?neti-,"-t"ri""it!"szauaiyái

A

menetr"'o
l1:í.'i?lgi!lalis)
-szerinti személyszállítás teljesítése érdekében
felmerÜlt költségek
megterutéóei
ffiiffij*1"''szÜkséges nyereséget
Szolgáltató számár" ataiueioán
a
".";
utasoktól
siármazod.rjbevéteÍnek, továbbá
9'
kötelező kedvezmény"r
ánn"[*' xiegesiiierl-LJ.i' igényelhetőa
árkiegészítésnekkell 'biztos;'t*i..
"."ieonmennyio".,
'.
szolgáltatás hatósági árának
szintje' az ellátási szerződésoen
"
togt"rt ttitáiezlttsegex
ezt a fedezetet nem
biztosítják' annak xiegesiitéSj'e
slolgál
az
onkormányzatoknak
normatív támogatás' egyéb kedvezmenylk,
biztosított
umogatasok, juttatá sok, továbbá
közszolgáttatas'í loibláil,tt.jg
a
i!rri'i"]e,uá; ;;"2rnak ettátása
után térítendő
rÉ,,e etazaeg;ef,hapoaas jott
',::,:':'::Í;Z?,:7:'!::

!,z;;:;!kii'irg;!71oy;;

A díjbevétela Szolgáltatót illetí.

Az állam az adott telepÜlés önkormán yzata
ellátásához kiegészítő Áormitiu'ia'og"iá'i szám.ára a helyí személyszállítás
oiiiüit

l"Jffil}rfmogatásra'

.n,szotgattato ígényttart a
illetve a támogátás felhasinata.a.ot
sioto döntésben való

Megrendető évente a KépvÍsető-testütet
novemberi
a kovetkező évi kazszotgátati piiaate/látis
1it99en Érgyatés hoz döntést
Áá,teieral,
modjáról, a finanszírozás
kereteiről' melyhez srőtgaiiuió"-taturc,
raréttá)|á
évre
vo,natkozó terueit és a
tervezést alátám.asztó bévéteii
e,
nuaasi
táisiam9kat
évente legkésőbb
íjeu efiuttatni a Megrendetőnek.bemutatni, i,etve azt
::rur,b?i
Megrendető gondoskodik rwőtőza,'evi
iattsegráiárefu, u áartesnek
előirányzat rendelkezésre aiÁiárot'
megfeÍető
firrrrrírozásnik
p é n ze s z kö z ö k m e g
megfelelő
á t t a p o d á i iái_ iag z i
tett i a a ie i tá rte n ő át u
ta l á s á ro l.
Megrendető
normatív támogatást
aiiary
foposzámlájára
megérkezést kovető 8 banki nrpi,
nőtat* rctercs"ái:utatni a SzotgáÍtato történő
Szolgáltato tudomásul vesz|:i, Áágv
részére"
,indP?..íarővárrt
beszámotót koteles t<eszitái'i'e,r"íi*gr"raebne[őffogadás|!vet9 április 1. napjáÍg
cé1ábot benyujtanÍ az
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,, ;i;;;;;ii
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előző évben ettaptt közszolgátati
fetadatának telie
az áttamháztartásrót s'oíi " t gsz.

m eg h at á ro

zott a k n a k m egfe t e t ő

en

évi *ii:,,|Í'nn,:,?:,yrek keretében - köte e s o Á iirir, Z?!!,n,
.
Í#; r2 tr Zx

t
e
szerződésben fogtaltaknák megfeteta
reinászráá'at
"i!
"
Megrendető ka{eles
siői,aftab áiu;ni" i"ret rnységérőt
és az átadott

i

';:;:r?őf:í;T:':;:í;::Í:::jj,:W;:r;:;;"'Jkepuiő"n1íáJiatá-apri,si
Közszolgáltatás-i kötelezettség:
a szerződésben a
az AMSZ 9' s (2) bek' a) ponü'

";:;2r

ütésén

pont alá tartozó feladat,

2."

tehát
lí"rüit"r"o"
"".i11"1* ^'L7'"',,," t, melynek igénybevétete
vonátkozó szándékát

"r#:!fiTÍ!3,,,"nn;

^;i':;';;i;;;"

Ha tehát a jelen.pont első és
második bekezdésében említett
sem fedezik a közszolgártaias
tételek egyÜttesen
lgazolt
a
Szolgáltató visszavonulásárÓi,
Megrendelő
dönt a
'tcirtseg",i,
koiáuii "Ltor
szint,'éből, m?s szolgáltatási
forma választásá'g| u"g/1o"uánlr".i.
^o "rtata.
kó';;"öáiatási kötelezettséget
Szolgáltatónak és bíztosltj"
ír elo a
l
riánv'o

összeget.

"

il.-#:::..r1,:jff,::.;iil:'ff:
amennyiben

mődját, ennek szabályát

az AMSZ

11.

s

e)

a szolgáltató

"ataputnát, 'h.n"'
szolgáltató tén/egéstonsé.qeÍn,
'"'..'^,frv-1ái
'trjí;'''\"rÜlt kiválasztásra - nem a
színvonalúkozszolgárt"ia'i' retaoaiJtat'_''Lttato, ;;-;;; jellegű és
hatékonyan mŰködő
szolgáltatók átÍagk'ittéegeÉ
épülnek.'; É"br a"'szerződő
felek, kölcsönösen

:1'':5l*;1?':x-;

n a s o]nl

o-

tei1es itÁ á

n

yt'' ái

r

":':

áo'

tá rsa s á g o k

-'"

o

"t.

i

a l a pj á n

megállapításánál ugyanakkoi
Rgyetmen tiüűr n.g yják
az eÍe-üscirkenést,
mert annak leírási kulcsa társiságonreni_etiero
jelentősen eltér az
és
a utóbusz-állomány
osszetete'"
j:,.

;

3_:-9*

;;il;

ji\", . f"lÉil;J-ut"rn".e.u,

]l,,
h Íiffi l H jl'.""x 11n'-""1í :á,,Y3*[ E :'f
:,tT

","

*,,íj l

..",l t
i

o

e,

r

g

v a.

amortizációs kÓltségJttÉin"iil]'o.
értékéi;helyi adatok aÉpján veszik
figyelembe' A szérzoáes".""'idő.'"t"nn"k k"=i"ijn.'.,
meglévó eszközök
esetében nem változik az addigi
e'télr..áil"'ni.j
követően beszerzett ia'gyi_ eszközÖk
|ei1ás Üt"''", míg az ezt
.'lii=a.ioi"

értékcsökkenésmellett s.a'iilooir<,
es teiur
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"

rárt.egek közé.

8 eu""

Ütemű

9' A szerződés

-módosításának,-kie_gészítésének feltételei, figyelemmet az előre
nem látható eseményekre
is'(aMéífu:I. s ái bekezdés pont)
h/

A

szerződést a felek közös megegyezéssel
módosíthatják. Ac.5. pontban
k kivéte léve r evenie a
É-rl-".-rio.é
ek értékeléseko r kerÜ l so r a
szÜkséges módosítások
!-: r-*éi- e.
1
uelrer,ajtására.
felek a szerződés módos"':;1i
Ezen túlmenően a
'"gtargy"lására
rüTil'y
t"Itt"..o9.'enyuré.ár.
folytatnak minden
- tárgyalást
il;,k;,
kÜlsó iál.á-"r'i-gazdaságÍ
-'a
kÖrnyezetben berové*ezo
"rv"n_-á.etben,
v_áltozásók
helyi autonusz-kozlekedés
működtetésére' rennrartasaia,
finansiíió)arjr",,
továbbá' ha a szerződő felek'szervezetében,
,"t?.. .lényegesen kihatnak,
érdekeltséoetí';-;űködésében,
működési' döntési' struktúÉ1aban
vagy a kialakított Üzeíreltetási
végbement, illetve tervezett íátto.asok
feltételekben
azt indokolttá teszik.
fog la lta

"

A

Szolgáltató- az olyan szerződésmódosítási
személyszállítás Vagy 'annak
.szándékát, amely a vállalt
egy részénál-r.L].r"gossága
megváltoztatására
Yagy közszolgáltatáói kotelezettó3g arolí m"ni"ii"*"re
irányul,
legalább az erre
időpontot megelőző 3 hóna'pó.r
x"iáili''] ,raro.n kezdeményezhetí.

fl#"'nlt

fu*',íEfi}{*fiil1*1íiiti1ilffi
A

személyszállítási tevékenység

}p,':ffi !1tn*#ltr;
az

üzemeltetésével kapcsolato.-"ioirá.t ellátásával vagy
érintett járatok
magasabb sziniu jogszabály
megjelenése v19Y azok módosítás.
áuto.]i[u="n - kÜlön erre vonatkozÓ
megegyezés nélkül- modosítja
a
.szerzc'dés erintett előírásait. A felek ezekről
tudomást szerezv-e ertesitil-e''gvmást,
a szerződés változó tartalmú
pontjait' illetve h-a erre
'"fioi"á
u"n,
r<áeÁen
ye:|y a jogszabályváltozások
kovetkezményeként merloir'éieün
.."r.ődés-módosításokat.

iá'tJ'.á

''úffi

Aa

önkormánY7at képviselő-testÜlete
az .Önkormányzati törvény értelmében
önkormányzati hatósagi
is''ljá.
;ogxóroJn
(;;';il;pítÁ'"ffi#;"é]dául
árakat')
hatósági
Sz'olgá|taió'"l -,,gv"nat<koi
iiáJáler"* viszonybana áll
szolgáltatásra' amelyre rratoú-ji
azon
díjat álhúin]i"rn"g, és az
befolyással lehet
űioooi
lényeges
*'"iióáeÉ'
kerulhessen váratlan,.risárgáiláttt tártatma'á. É)ért,hogy
Szolgáltató
ne
tartalmát érintő kérdésekroi:';; n"ry."in", .l7lgrendelő köteles a szerződés
erotebásite.i
zően _a Szolgáltatónak
tájékoztatást adni' illetve lán"tárlg
'ug"ro
egyeztetést
is
kezdeményezn
tennie minden ol.Y?n targykörb;,
Eztmeg kell
mélynek lllvu'|
móáosítása köúetkezményeként
szerződés midosítás"

A

á

a

i'

szürseg"a.'''l'vlJll=N

a

Az előre nern látható'

v_agy a menetrendben
meghatározott útvonalak használhatóságát érintő esemeriy'err"i
o'.=:*öü' u'ál-tl.a.orkal kapcsolatban
ffi í ".,"n o áÍ' !] ín a x e o ; -. ;;;; ő d - ha
e13 [ a ff il'.1li;rTÍ|;
és b e n á
ffi : [

ia

*ff:fir,:t':a'á?:lil?':-

t

útvonalának ideiglenes, de
legalább

L4

í5 napig

eltartó

teljesítmények.(ide értve

::Íil.:*.";i.:i::"J:ffinő

inourá.i neiver<-re-í"ro t"rrdie"'ietephetyre
vagy á'l-o*ir." za

".beáliást,

tÖbbletteljesítményei_

láiitlioid,i

adódó

__

helyére

járműátcsoportosítások

költségének finanszírozásáról
a Megrendelő gondoskodik.
(A költségek térítésérea M"g|:ng"lő
a Szolgáltatóval kÜlön szerződésben
megállapodhat' Vagy a költségeket
is
azzal
vagy jogi személlyel is
megtéríttetheti(pl" beruházö,
"1ár"'e.r:tes
kozműfennt".tá,
stb.), akíÁek érdek_ ílletve
feladatkörébe tariozir a toáoÉitcirtsog
tei;"i'rilet kiváltó ok.)
Nem tartoznak a fenti körbe a
hatóságí intézkedésből következoen
intézkedéstigénylő
azonnali
rÖvíd, aí'"n"ti
tartó
(balesetek Vagy egyéb, várailan
forgalomterelések
okból terátteio..i{eig
inie'r"oi."L kovetkeiriá.'"'}órö"r,ii'áüitryox, hatósági

e'

"í

ü"k'

l"Jsffit?I"J::1'

A közszolgáltatási szerződés mellékleteként
külön

]d[o[tr.oltségéta

,,havaria,, - megállapodást is
kotnek a felek' a rendkívüri
eset"rre, éS
a rendkívÜli feladatok
"ún"Á'rÖgzítve
teriteséner-Áádját
és

teljes ítésemiatti többletkölt.eó"t

mértékét"

10' A szerződéses- kötelezett:ség*.T"gszegése

esetére vonatkozó szankcíók,
jogkövetkezmények, a
E';;áá1i$(
tltoiJr"i az esetleges
jogviták rendezéiének "i"üoqe"ffi;; (A's'il. ö. ö á bekezdés
i/ pont)
A szerződést legalább 6 hónapos felmondási
idővel bármelyik fél írásban
felmondhatja' hJ a
roöiiiátt*i.,t"pzettsegei;ák
folyamatos teljesítése'e
"'"r'áJe.oun
további és
ónr"-oa;q
vállalt kötelezettségek s=ár,'z"er':i kíVÜl-es;'oüor. toi-a'!-j|jjftdást
vagy a
ellátásat o"torvt.oló -[;ü"
változása

és hatásá) etoreÉiÁatóan nem l".rl"n"t9*n;

ffnffióenyújtójának

iÁáálolni",

Súlyos szerződésszegés esetén

körÜlmények
kÖrÜlményt a
kétségetkizáróan

il;
e. inJo[aivalódiságát

rendkívüli felmondásnak van
helye, amelyet
ioou"i
megtenni
SÚlyos szerződésJffJffi"ÍJÍl3Í'";'Á?g{'Ji.i

bü

a Megrendelő részéről;

közszolgáltatásí szerződés ár"p;an
á-..áióáilIiot megillető anyagijuttatások,
t5

források' t:yaolf

az autóbusz-közlekedés fenntartását, mrjköd.bármely,
"fejlesáéséi:;;ló;io.
tetését(Üzemeltetését),
céltámogatás felszólítás ellenére történíuiJJ"t.ttása,
1"or.erzett (megkapott)
-n"öoá'
vagy határidő után
60 nappal _ ísmétlődoesetben eö
történő
megfizetése a
szo lg áltatóval történt
'
"megá
erre von atkozó erozetá!

l

lapoda.

netxu

t'

szerinti autóbusz-közlekedés' fennta'taGi,'
folyamaio"-'üi!'"ltetését,
fejlesztését szolgáló feladatok

biztosító- totlt.rettségei
teljesítésénekfelszólítás ellenére
"iratá.át
torténó
etinutasrtása
- ide értve azt az
esetet is, amikor a Megrendeto a'szurság..- jánte."it
nem
iá=i^meg
jelentősen késlekedik Ázok
meghozJ;lÁá ]l'.," azok lehetetlenné Vagy
teszík
Vagy sÚlyosan akadályozzák
sioróáit"io áltai uJirrri-''.zolgáltatás

l".''.tl'fft1e3e["o"o

y"ies

sze

ri

."
nti'

"

nótr"n

olk

me

gtartJ.

jt,

l

j

á

rm

űvek

szernélyszállítási tevékénységének

;liáiá.áüz... szÜkséges, Vagy azt
szolgáló ingatlanok és/íaqytárgyi
é'ikb',ir használatba, illetve
rendelkezésre

adását felszoTiias erÉíeresei teljesítÍ,
vagy jelentősen
késlelteti - fÜggetlenül
okától- lr--".r"r a SzolgáltatÓ vállalt
"nnák akadályoz i^,
i^gv a szorga'íüiónak kád,
f,:''?5í:ffi:3iJ[il,L1|psítését
a Szolgáltató részéről
m e n et re

n

á

sze

ri

nt

i

sz-i orrc r"oe'- ;;É'ii'[:1[ i
?JÍá^!''ő:ffiJ' -i
időlege-s megszuntbtése, szÜneteltetése,
(kivételt
Szolgáltato átratmal.it.il;[' esetleges
.iiia;L-;" miatti
a u tó b u

végleges vagy többszöri

a

|:ffí"i,:,*í'

képező menetrendtől való

toúárl9s

töb'bszor - az indított járatok
át meghaladó mértékű- ismettoooe'Vagy
tóítá'ílrtero kozlereoiJür",
belÜl különÖsen a napi Üzemidő .gy".--uonJt"tun

csökkentése,

teljesítés, a

a

gyakoiiság elmulasrTá.",

vónalháló

5%-

"r"n
történő ílyen módú

;bi;'n;;i=j#"o!a.", alatti
:
,^gy egy ";
részénekegyetértésnélkÜli

=át
megváltoztatása, a kapacitás
vissiataÉáé;,illetvé csökkentése,

személyszállítási.t.:ik?1fuq|u, valamint
az ehhez használt
üzemben tartására és üzemöltetésére
uon.tLo- jogszabályor

járművek
suyos es
ismételt megszegése esetén, u"gy
ha a teiui"1it"g illetékes Közlekedési
FelÜgyelet a szótganato menetróo
szerinti_siemélyszállítás végzésére
jogosító autóbu'szos személysz
áll'Itő..iq"ou''u|"n^tarő.átoá,

Vagy a Szolgáltato e szeriőoe"
nuí,á)o feladatban "i...avonja,
üzemeltetett
járműveinek számát ar
131o.vái
engedefrivona1'
bluoná."
Vagy
az abban
megjelölt jogosu ltság szű kítése
m elletí- isméte lien kor]átozza,

gatásokat, juttatásokat nem á
céljának, iu'áuit"tésének és az
erre előírt
feltételeknek megfelelően, u"gy jog.'ánáúáil;'
foglaltak megsértésével
"
16

használja fel

és ezt az

erre jogosult hatóságok vizsgálatai megállapítják,

illetve a s.zo lgá ltatót jogerősen elma raszta lják.

évi XXXVlll. törvény 13/A s Q) bekőzdésébenngtri áu""
o""zámotási
kotelezettségének a szerződésben meghatárőzoft nalariaaig,

Úgy
Megrendelő jogosutt a további finanszírozást-fetft)gg"'it"rii._Á
émogatások
jogszabálys.értő
S zo l g á

ltatot

v Ís sz

Vagy nem rendettetésszerií felhasználása esetén a

af i zefési köte

Ie

zett sé g

te rh e I i.

Megszűnik a szerződés felmondás esetén, illetve a hatály
lejáftával. A
szerződés megszűnése nem érinti a felek e szerzódésoot
eóoo
szembeni tartozásaíknak és követeléseiknek a szeződésben egymással
fogÍaltaknak
megfelelő kiegyenlítési,illetve teljesítésikötelezettsegeii,- valamínt
az
egymással történo elszámolásra vonatkozó igényét.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekbena Ptk. előírásai
alkalmazandók'

11, Ellenőrzés, adatszolgáltatás (AMsz

A

tv. 9. $ l3l bekezdés)

közszolgáltatási követelmények teljesítésénekfolyamatos
megítéléséhez
(ellenőrzéséhez) legalább évenkénti.gyikorisággal adátokat
kel
szolgáltatni. A
szolgáltatandó adatok körét,..19qt<ti9esuJ< -o-varoriságát
és időpontjait a
szerződésben kell rögzítení. (AMSZ tv. g. /3/)
s
Az adatszolgáltatásnak két terÜletre kell kiterjednie:

a)

g--me-1g[en{--s;p-rifi!--s-z-egr-é]y9zíL|Lta-Sl--_s-z-oJgalt-atás--e[áLáqa
Bapc-qoJalqg-s;-e-r-z-ő-{Qs-i-K8le-lee-J-tl9-é!éts-teJés]ié-'-"--*

a

j--=-=:=:

--az-_e2z1!

a tárgyidőszak tényszámairól ugyanazon adatszolgáltatá.''.
amellyel
a megállapodás szerinti teljesítiiények leírásra
Tin!
kerültek. (L'as_!: 3- sz. mellé-kletJ Az elfogadott menót';J;
(az időkÖzi
módosítások figyelembevételével) vonatkozt adatoknak
1Lá.o' t.se, és 2.
melléklpt.)..
tényadatokkal való összehasonlíiása ("gy'"a:fii;
viszonyítása) jellemezheti a mennyiségi teljesítést.
Erre

célra alkalmas

sz'

a

Ezen túlmenően pl" a 8' sz. melléklet ,,A minőségi és teljesítménymutatók
elbírálási szempontjai'' című tábláZatbá foglalt tá-rgyévi áoátór
és összehasonlításuk egy korábbi időszak azonos ad'ataival, valamint
azok elemzése
adhat számot a vállalt személyszállítási szolgáltatá;
rni;a;égileljesítéséről.

b)

p-é_[at]gyr---eJle-nle-te]ezéssel--iar_ó---KQzqzqlgal!at-as---gzerz-qdés--_é_=__
sz=olgá|-ta!ási-

kor{-o-t9te-zes99g--e-s-qtentnóinátiv-iá'1'-"gátá{:éóÉ!-Jamraaái:

iut!aLas-'-ves-zleség:[iegye-nljlé-s)á-Kó3s'öjgátráiásn..t-ráp-.ióróo-ó-gi;-zf,o-z-ÓJ<
g'-s-|o-r1q99k-!-e-v-é-LeJeK-é-S-láÍqtd"''tasór--------

Az

említett adatokról elkÜlönített nyilvántartást kell vezetni
Úgy, hogy az
átcsoporto:í!11 lehetősége az elszámolási renoná['"gf"i"ráen
kizárható
legyen. (AMSZ tv" 11'
t3l és t4l bekezdés') Nyilvánvaló, hogy az
ellentételezések indokoltságának, mértékénekmegáttapítá.áho.
ezeknek az
adatoknak
tárgyídőszaki kimutatására
erre vonatkozÓ

s

a

és az
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Van szÜkség. Ezen adatok korét, a nyilvántar1ás mÓdját
származtatandÓ

és az ebból
adatszolgáltatást is a B' pontb"n leírtak szeriÁt
kellieljesíteni'

Amennyíben a kÖzszolgáltatási szerződés kÖzszo|gáltatási
kÖtelezettséget is
}?.T-"|'"1 (amelyhez veszteség-kiegyenlítésis tartozik), azokra vonatkozÓan
külÖn kell az elkÜlÖnített nyilvániartáóívezetni,
illetve adatokat szolgáltatni
1= ? és b) pontokban foglalt adatokat és azok elemzésétegyÜttesen az éves
értékelésekrészévékell ténni, és a megállapítások
alapján kell megállapodni a
kÖzszo lgá ltatási szerzodés szü kséges mÓd os ításá
rÓl.
12.

Utazási igények figyelése (AMsz tv. 9. /44
s

A

Megrendelő eloírja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás
terÚletén kísérje
figyelemmel az utazási igenyek változását, es szulség
szerint kezdeÁen yezze
a menetrend módosítást. (AMSZ tv. 9. s /4/ bekezdés A
SzolgjttatÓnak is
érdeke' hogy a járatokat gazdaságosai Üzemeltesse,) ezért
a Szolgáltato
kötelezés nélkul szerződésileg vállaljá mindezt.
13"

Menetrend módosításának közzététele (AMSZ tv. 9.
s /5l)

A menetrend közzétételére a Szolgáltató kÖteles
Az előzetesen egyeztetett, Megrendelő által jÓváhagyott menetrendet
a
SzolgáltatÓ ,,Menetrendi értesÍtőben'' hirdeti
A Menetrendi értesítŐ csak a
változásokat tartalmazza. A Menetrendi értes'ítő,
'"g tartalmát tekintve egyben
megmutatja a szerződés mÓdosításának a tárgyát is.
A Szolgáltató a költségek csÖkkentése érdekében, csak generális
változások esetében ad ki menetrend-fÜzetet. A fÜzet formájára, menetrendi
tartalmára,
megjelenésére,megjelenési idejére, terjesztésé re, árára vonatkozÓan
a felek
kikÖtéseket nem tesznek. A Szolgáltató tÖrekszik arra,
hogy az általa a
médiában közzétett hirdetések m_ellett, mint közérdeku iriformáciÓkat,
a

mindenkori menetrendet, vagy a menetrendi változásokat
is megletentu.r".

A

a .www.vertesvolan.hu honlapon a mindenkori helyi járati
menetrendet (beleértve a módosításokat is) közzéteszi, autÓbusz
állomás án azt
kifÜggeszti, Ügyfélszolgálati (menetrendi felvilágosítást nyújtÓ)
Á"rv"in arró|
tájékoztatást ad, a megállÓhe|yeken a járatok TndulásárÓí
inoura'i ,egyzeket
helyez ki.
14"

Szolgáltató

A szerződés további tartalmi elemei:
SzolgáltatÓ rendelkezzen utas-ba|eset
a járatokon utazó utas részére.

éi poggyász-biztosítássai,

valamennyi,

részekéntkÖzlekedésfejlesztési tervet készÍt,azon belul
a tÓmegkozlekedes
kiemelten vizsgálat alá kerÜl" A Szolgáltato az ebben uato
*gyuttműkodést
vállalja, véleményezi az egyes megoldási javaslatokat.
18

kiemelten vízsgálat alá kerÜl. A Szolgáltato az
ebben való egyÜttműkodést
véleményezi az egyes meg old ási
;avasrato[at.

vá lla lja,

A

Megrende]ő vállalja a közlekedésfejlesztési elképzelések
(kiemelten: új munkahelyteremtő' b'eruházásot]"torn"g".összehangolását
lakásépítések,
belterÜlet bővítése esetén), hogy a kapcsolódo
menetrend
szerinti
közlekedési
igényhez az eszköz- és míÁkaeró biztosíthato -t"gy"n,
illetve, hogy az
ö n kormán yzat a szu kséges infrastru
ktú rát b iztos ítia.

A

Megrendelő vállalj.a, hogy az autóbusz-közlekedéssel
összefüggő közúti
pro3l9pszabályozási tetaóátait
.."'pontjait
megismerteti a
:: egyÜttműkodts
Szolgáltatóval, keresik az ebben való
"nn"rterÜleteit, feltételeit'

A felek egyeztetik a megállóhelyek, fordulÓhelyek,
irányítóhelyek létesítésével,
Üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, fo!ámato.
egvuttműködést tartanak
fenn.

A

Megrendelő biztosítja a közforgalmú közlekedési
útvonalak hó- és

jégmentesítését,annak elsőbbségét.

Tatabány a, 2a04 " október
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Mellékletek:
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!

sz' melléklet: Vonalvezetés

2' sz. melléklet: Menetrend

3' sz" melléklet: KÖzszolgáltatási feladatok
4" sz' melléklet: Megállapodás
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1.számú melléklet

A helyi autó buszjáratok vonalvezetése

1. BányaforgatmÍ iroda

- XX. akna

-

B-ányaforgalmi iroda.
Tparí Park _ Ko1oman _ Tancsics M. út _
Rigó cukászda _
'Vasutá1lomás_:
I-u_:-IJaÍar*t:
eizetta.Büfb
- Dózsa Györg5z tlt *Eden
presszó _ Posta_{:áró*:-ásany
Fürst Sandor u' _ Mentőáliomás _ Piac tér* Volán
t.r.p _ XX. akna

lY. XX. akna - Volán tetep

'

XX' akna - Volán telep _ Piac tér _ Gyógyszertar _ Táncsics M. _
út Rieó cukrászd.a _
Vasútá1lomás _ Bisáró _ Arany J" u. _ Hatrlrút _
Arany J. u. _ Gizella Btifé Dózsa György
ut _Édenpresszó _ Posta _ eti'''is*a.;;.
- ü;;&iió*a, * Piac tér _ Volán telep
1T. XX. akna

- Temető, fordutó

XX' akna _ Votán telep _ Piac tér - Tríncsics M. út _ Rigó cukrászda
Vasútáliomás *
_ lrósrszrcrtfu
Árany
_
J.
u"
Hatrtr rit Gizella B,itu _ D;r;;György út
?i'^"*': - Takács
Imre út_ Temető, fordutrí

-

2 ' s' i\eiuÉ'cte
1. Bányaforgalmi iroda
6:05

6:06
6:07
6:08
6:09
6:10
6:73
6:14
6:15
6:16
6:17
6:18
6:20
6:21
6:22
6:23
6:24
6:26

6:3 0

7:00
5:40 7:03
5:41 7:04
)i+2 7:05
5:43 7:06

15:03

15:04
1 5:05
15:06

Vasútál1omás

15:07

Bisztró
Arany J. u.

15:10
15:1

Hatar út

15:13
15:15

Eden presszó
Posta
Fürst Sándor u"
Mentőá11omás
Piac tér

15:17

Yolán telep
XX. Akna

- Volán telep

I

7:10
7:13
7:14
7:15

7:16

7:08 7:18
4
7:10 7:20
i:48 7:IL 7:21
i:49 1:12 7:22
i:50 l:13 7:23
i:5 1 7:14 7:24

15:30

12:40
I2:41

I2:42
I2:43
I2:44
l2:45
I2:48
12:49

I2:50
I2:51
12:52

l2:53
1.2:55

I2:56
I2:57
12:58

I2:59

1

15:12

Gizella Büfé
Dózsa Györey út

5:44 7:07 7:17

_

15:02

Koioman
Táncsics M. út
fugó cukrászda

6:55 7:05
6:33 6:56 7:06
6:34 6:57 7:07
6:35 6:58 7:08
6:36 6:59 7:09

Xx. akna

l5:00

Ipari Park

Ó:J

5:45

1T.

Bányaforgalmi iroda

1Y. Xx. akna

6:3

- XX. akna

13:30

l3:31
13:32
13:33
13:34
13:35

i3:38
13.39
13:40
13:41

13 42
13:43
13:45
L3:46
13:47
13:48
13:49

I5:32

XX. akna

VoIán telen
15:33
Piac tér
15:34
Gyógyszertar
15:3 5
Táncsics M. út
15:3 6
fugó cukrászda
15:37
Vasútállomás
15:40
Bisztró
1,5:41
Arany J. u.
I5:42
Hatar út
I5:43
Gizella Büfe
15 44 Dózsa Györey út
15:45
Eden presszó
I5:47
15:48
I5:49

i5:50
15:51

_ Temető forduló

XX. akna
VoIán telep
Piac tér
Gyógyszertár
Táncsics M. út
Rigó cukrászda
Vasútál1omás
Bisztró _ Arany J' u.
Hatar út
Gizella Büfé
Dózsa Györsy út
- Takács Imre út
forduló
- Temető,
Takács Imre út
- Eden presszó
Posta
Rigó cukrászda
Bisztró
Arany J. u.
Hatar út
Gizella Büfe
Dózsa Györev út
Eden presszó
Posta
Fürst Sándor u"
Mentőá1lomás
Piac tér
Volán telen

Aprilis l-tőI november

16:30

I6:32
I6:34
16:36
I6:37
76:40
16:41

I6:42
I6:43

l6:44
I6:45
16:47
i ó:48
I6:49
16:50
16:51

8_ig közlekedik

Posta
Fürst Sándor u"
Mentőállomás
Piac tér
Volán telep

iskolai előadási napokon

'.r

'

3. számú

A

S

zo1gá1

tatő áItal ellátandó közszolgáltatási
nagyságrendje

Eves kmteljesítmény

.7

4 459,9

i3 293,0

1

0,0

;

f,eladatok

Tanszr.inet lskolai előadásí Szabadnap
Munkanap
nap
6

mellókiet

MunkaszünetÍ nap

1

0,0

5' számú meiléklet 1/1 oldal

Az autóbuszok típus összetétele

Típus

Férőhely

Műszaki
életkor

l.

!\

6. számÚ melléklet

A tervezett fejlesztés

Átlag életkor

1b"mffi-ö.$

7. sz. melléklet

oroszlány Város Önkormán yzatának
7/2004. ( XII. 30.) Ör. számú

a menetrend szerinti

tt"tyi

"enrlelot
uutouffiil,rrot

oroszlány Varos Önkormányzata azarak
megátlapításáról szóló 1990. évi LXXXVII"
törvény
i_rgqo. óvi LXXXV11. torveny tt.
(l) bekezdésében kapott felÍatalm"z1'^
T"iyi autóbusz t,iri.t.ao, díjanak5
megállapít
7" $-ának (1) bekezdésében foglaltak
végre űuyarar.i,
ásáta az alábbi rendeletet alkoq a:

'"i,j-*'l
1.$

A

rendelet oroszlány Vríros Önkormany
zata
.közigazgatási területén tömegközlekedési
Rt" ( a továbbiakb*isárgaltató
a

il?lííljT:T.[3?:'I;'1f;#Ti

),

'"t"*l;

szolgáltatást

2.$

Az

autóbuszjaratok""

cgak érvényesmenetjeggyel, bérletjeggyel
egyéb utazási
Á *.,,.ti" si,";é,i;tj"gy ,rr,",J'í, é.vagy
l";ádasabb
díjait a
fffi:i:ÍtrJ?J'.'"1i",*"

itry:7

3"$
E rendelet hatátyba lépésénekidőpontja
2005.január

1.

oroszlány, 2004. november 23.

Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző
A kivonat hiteléüI:
oroszlány, 2004. december

,',''/ !
Magy{r il'enrik/.
f

.,uL, \

Szervezési

o

sztáI1v ezető

17.

Rajnai Gábor sk.
polgármesÚer

MELLÉKLET
A menetrend szerintí helyi autóbuszjiáratok
2OO5.évi legmagasabb viteldíjai

1.

Menedegy

2,

115.-

Fr

Egyvonalas bérlet

2.000.-

Fr

3.

Összvonalas bérlet

3.000.-

Ft

4.

TanulóA{yugdíjas bérlet

1.330.-

Fr

i

8"szrámú mellékiet

Tablázata'.szglgá-1taf ástrninősíto-adatgkról_
(A mínőségíés teljesítrié'v'''i"iol
eÍbírálási szempontjaÍ)

