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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. július 19-i rendkívüli nyilvános ülésére
Tárgy:

Helyijárati közszolgáltatási szerződés módosítása

Előterjesztő:

Császár László polgármester

Előkészítette:

Ughy Jenőné jegyző

Megtárgyalja:

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott:

Kiss Zsolt MB Balaton Kft ügyvezető igazgató

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 28-i ülésén tárgyalta
a helyijárati közszolgáltatási szerződés módosítását.
A képviselő-testület a határozati javaslatban felhatalmazta a polgármestert az MB
Balaton Kft-vel a 2010. december 20. napján kötött helyijárati közszolgáltatási
szerződés közös megegyezéssel történő módosítására. A módosítás 2013. augusztus
1-jei hatállyal lépett volna életbe.
A képviselő-testület a határozati javaslat II. és III. pontja szerint döntött a helyijárati
autóbusz-közlekedés hatósági árát megállapító 11/2011. (V.31.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy vizsgálja felül a helyi autóbusz-közlekedés veszteség mentes
működésének feltételrendszerét a 2014. évtől.
Az időközben kiküldött testületi döntésnek megfelelő szerződés módosítás aláírására
nem került sor, mert az MB Balaton Kft. ügyvezetője Kiss Zsolt megkeresett azzal,
hogy a menetrendváltozást tartalmazó 1. számú melléklet, amely a járat ritkítást
vezeti be, részére nem elfogadható az egyéb szerződési kötelmei miatt. Indokolta ezt
azzal, hogy más cégektől kevesebb támogatást kapna és még nagyobb vesztesége
keletkezne a járatritkítások miatt. Kérte a szerződés újabb felülvizsgálatát, illetve a
korábbi szerződés visszaállítását.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium adatszolgáltatást kért a menetrend szerinti
közforgalmú
helyi
személyszállítási
szolgáltatások
teljesítményének
és
gazdálkodásának alakulásáról. Bízom benne, hogy a felülvizsgálat alapján állami
támogatás nyújtására is sor kerül ez év végéig. Az adatszolgáltatás megtörtént.
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A szóbeli egyeztetések alapján a szerződésmódosítás lerövidült.
- a szerződésben átvezetésre kerülnek az aktuális jogszabályok, jogszabályhelyek,
- önkormányzati támogatás fizetéséről szóló általános feltételek kiigazítása
történik meg a valóságnak megfelelően négy egyenlő részletre,
- beépítésre kerülnek a korábban rendeletben szabályozott díjak, pótdíjak
megállapítására vonatkozó szabályok,
- valamint az 5. számú mellékletben kerül meghatározásra a menetrend szerinti
helyi autóbusz-közlekedés díja, pótdíja.
- A szerződésmódosítás így természetesen szeptember 1-jei hatállyal lép életbe.
Az előzőekben ismertetettek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a
határozati javaslat mellékletét képező szerződés módosítás aláírására hatalmazzon
fel. Egyidejűleg szükséges a 95/2013. (VI.28.) Kt. számú határozat visszavonása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca város területén a helyi menetrend szerinti
autóbuszos személyszállítási tevékenység ellátására az
MB Balaton Kft-vel 2010. december 20. napján kötött
helyijárati
közszolgáltatási
szerződés
közös
megegyezéssel történő módosítását 2013. szeptember 1.
hatállyal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.
A Képviselő-testület visszavonja egyidejűleg a 95/2013.
(VI.28.) Kt. határozatát.
Határidő: 2013. július 22.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2013. július 18.
Császár László
polgármester

HELYIJÁRATI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
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1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
(Tervezet)
mely létrejött egyfelől Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.),
képviseli: Császár László polgármester, mint közszolgáltatást megrendelő (továbbiakban:
Megrendelő),
másfelől az MB Balaton Szállítási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (MB
Balaton Kft, 8300 Tapolca, Külterület 0110/1.), képviseli Kiss Zsolt (továbbiakban:
Szolgáltató) között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1. Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2010. december 20. napján helyijárati
közszolgáltatási szerződés jött létre Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
154/N/2010. ((XII.10.) számú határozata alapján a Tapolca város közigazgatási területén a
helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási feladat
ellátására (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés), melyet Felek közös megegyezéssel
2013. szeptember 1. napjától a további pontok szerint módosítanak.
2. Szerződő felek a közszolgáltatási szerződés I. 2. pontját (a szerződés jogszabályi háttere)
az alábbiak szerint módosítják, egyidejűleg a szerződés teljes szövegéből az autóbusszal
végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvényre (AMSZ
tv.) utaló hivatkozásokat törlik:
I.2. A szerződés jogszabályi háttere
A közszolgáltatási szerződés megkötését, tartalmát és az annak tárgyát képező menetrend
szerinti személyszállítási tevékenység ellátását meghatározó és befolyásoló legfontosabb
jogszabály a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény.
3. Szerződő felek a közszolgáltatási szerződés IV. 1. pontjának 2. bekezdését az
önkormányzati támogatás részletfizetéséről (Pénzügyi feltételek, Általános feltételek) az
alábbiak szerint módosítják:
Fenti támogatást Megrendelő minden évben négy egyenlő részletben, az alábbi
időpontokig juttatja el Szolgáltatónak:
adott év március 31. napjáig
3.000.000,- Ft
adott év június 30. napjáig
3.000.000,- Ft
adott év szeptember 30. napjáig
3.000.000,- Ft
adott év december 31. napjáig
3.000.000,- Ft
4. Szerződő felek a közszolgáltatási szerződés IV. 2. pontját (személyszállítási feltételek, díjés jegyrendszerre vonatkozó előírások) az alábbiak szerint módosítják, egyidejűleg a
szerződés 5. sz. melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete lép:
1. Felek a díjak képzési elveként általánosságban költségalapú árképzést alkalmaznak. A
menetdíjak emelése a várható költségemelkedésekkel, az inflációval, a fejlesztési
elképzelések költségnövelő hatásának figyelembevételével, és az utazási szokások
változásának figyelembevételével kerül megállapításra.
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2. Az autóbuszjáratok csak érvényes menetjeggyel vagy bérlettel vehetők igénybe. A
menetjegy érvényes az autóbusz közigazgatási határon belüli vonalszakaszára, egy
utazásra, átszállás nélkül.
3. A különböző típusú bérletjegyek, a rajtuk feltüntetett hónap első napján 00.00 órától, az
adott hónap lejártát követő hónap 5. napján 24.00 óráig érvényesek.
4. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjait a közszolgáltatási szerződés 5. sz.
melléklete tartalmazza.
5. A megállapított viteldíjon felül 5.000,- Ft pótdíjat köteles fizetni, aki jegy nélkül,
érvénytelen jeggyel, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, vagy
valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe.
6. A pótdíj összege 2500,- Ft-ra mérséklődik, ha azt a helyszínen kifizetik. A pótdíj összege
500,- Ft-ra mérséklődik, ha az utas egyébként rendelkezik a tárgyhónapra érvényes
bérletjeggyel, és azt 2 munkanapon belül a szolgáltató által megjelölt helyen és időben
bemutatja.
7. A megállapított viteldíjon felül 1.500,- Ft helyszíni pótdíjat köteles fizetni, aki
poggyászával, ruházatával, vagy más módon az autóbusz utasterét beszennyezi.
5. Szerződő felek a közszolgáltatási szerződés VIII. pontjának (Egyéb rendelkezések) utolsó
bekezdését tartalmazó mellékletek felsorolásának 5. pontját A menetrend szerinti helyi
autóbusz-közlekedés díjaira (5. számú melléklet) módosítják.
6. A közszolgáltatási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései
változatlanuk hatályban maradnak.
7. Jelen közszolgáltatási szerződésmódosítást Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete …../2013. (VII.19.) határozatával 2013. szeptember 1. napi hatállyal jóváhagyta.
8. Felek jelen közszolgáltatási szerződésmódosítást – elolvasás és értelmezés után –, mint
akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták.
Tapolca, 2013…………….

Császár László
polgármester
Tapolca Város Önkormányzata

Ellenjegyzem: 2013. …………

Kiss Zsolt
ügyvezető
MB Balaton Szállítási és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
A kötelezettségvállalással egyetértek: 2013……………..

Schönherrné Pokó Ildikó
pénzügyi irodavezető

Ughy Jenőné
jegyző
1. sz. melléklet
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A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjai

1. szakaszhatár nélküli vonaljegy
2. összvonalas havi bérlet
3. tanuló és nyugdíjas havi bérlet
4. kutyaszállítás díja (kivéve vakvezető és rendőrkutyákat)

245 Ft
4.500 Ft
1.950 Ft
245 Ft

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák valamint utasbiztosítás igénybevételére jogosít.

