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rOzruuDAT ELLATAST szpnz6urs

amely ldtrejott egyr6szrol P6cs Megyei Jogti Viros dnkorminyzata (sz6khelye: 7621Pecs,
Sz6chenyi t6r 1., PIR sz6m: 735616, ad6szirm: 15735612-2-02, k6pviseli: Dr. Phva Zsolt
Polg6rmester), mint az ellitdsert felelos 6nkorm6nyzat (atov6bbiakban: dnkorminyzat)

m6sr6szrol BIOKOM P6csi Virosiizemeltet6si 6s Kiirnyezetgazdilkodisi Nonprofit
Korlitolt Felel6ss6gii Tirsasig, (sz6khelye:7632 P6cs, Sikl6si rit 52., cl,gtregyz6kszitma:02-
09-062862, ad6sz6ma: 11014959-2-02, k6pviseli: Dr. Kiss Tibor tigyvezeto), mint a

kozlekeddsszervezoi kcizfeladat ell6tiisrlt etv6llal6 (a tovribbiakban: Ktizleked6sszervez6),

egytittesen: Felek kozott a kozti,ik 2015. jrinius 06-6n l6trejott Kozfeladat ell6t6si szerzodes,

mint alapszerzod6s 6s annak m6dosit6saitilrgyhban.P6cs Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzata
Kozgytil6s6nek 11512018. (V.17.) sz .hatirozata alapjin

I.
El6zm6nyek

Pdcs Megyei Jogir V6ros Onkorm6nyzatinak Kdzgytildse 2015. febru6r 26. napjin elfogadta

P6cs V6ros kcizleked6sszervez6si feladatainak ell6t6s6r6l, kcizleked6sszervezo kijeltil6sdrol
szol6 512015. (111.16.) onkorm6nyzati rendeletet, (a tov6bbiakban: ,,Kijelcilo Rendelet"),

amelyben a BIOKOM P6csi V6rostizemeltet6si 6s Krirnyezetgazddlkod6si Nonprofit Kft.-t
(tov6bbiakban: K<izleked6sszervez6) jeldlte ki ktizlekeddsszervezonek 2015. jrilius 1-tol l0
6vre.
P6cs Megyei Jogu Viros Onkorm6nyzalinak Kozgyuldse 15712015. (05.28.) sz6mir

hatirozati:al hagyta j6v6 P6cs Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzata 6s a BIOKOM P6csi

V6rosiizemeltet6si 6s Komyezetgazd6lkod6si Nonprofit Kft. kozt l6trejott Kozfeladat Ell6t6si

Szerzoddst (tovdbbiakban: Alapszerzod6s) a P6cs vdros k6zigazgathsiteri.ilet6n helyi menetrend

szerinti aut6busszal trirt6no szem6lysz6llft6s kdzleked6sszervezoi feladatainak ellitisira.
A P6cs Megyei Jogi V6ros Onkorm6nyzata Kozgyril6se 512015. (lII.l6.) onkormiinyzati

rendelet6nek, - mely P6cs V6ros kozleked6sszewezlsi feladatainak ell6t6s6r6l, ktizleked6s-

szeryezo kijekil6s6r6l szol - m6dosul6s6val a Kozlekedesszervezoi tev6kenys6g tekintet6ben

olyan jelentos m6rt6ku vitltozirs krjvetkezett be, amely az Alapszerzod6s valamennyi pontj6t

6rinteite, ez6rt Felek a szerzodesteljesithetosdg6nek 6s 6ttekinthet6s6g6nek 6rdek6ben annak

rijraszerkesztett egys6ges szerkezetbe foglalt formdjiban fogadj6k el 2018. 07.01. napj6val

t<irt6no hat6lybal6p6ssel, mely tartalma szerint az Alapszerzoddst 6s kor6bbi m6dosit6sait is

mag6ba foglalja

II.
Meg6llapodfs

A Felek meg{llapodnak abban, hogy a szerzod6s m6dositott szovege a hatSlybal6p6st

krivetoen a kcivetkezo:

KOZFELADAT ELLATASI SZERZODES

Amely l6trejott egyr6szr6l: P6cs Megyei Jogu Varos onkorm6nyzata

sz6khelye: 762lPEcs, Sz6chenyi t6r 1



m5sr6szrol:

PIR sz6m: 735616

ad6 szitm: I 57 3 5 6 I 2 -2 -02

k6pviseli: Dr. P6va Zsolt Polg6rmester

,mint az ell6trisert felelos Onkorm6nyzat

(a tov6bb i akban: dnkorm 6nyzat)

BIOKOM P6csi V6rostizemeltet6si 6s Kornyezetgazd6lkod6si
Nonprofit Korl6tolt Felel5ss6gii Tiirsasrig

sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si rit 52

c6gj egyz6ks zilma: 02 -09 -0 628 62

ad6sz6ma : I l0 I 49 59 -2-02

k6pviseli: Dr. Kiss Tibor tigyvezeto,

m i nt a kriz I eked6 s s zerv ezoi k<izfe I adat e I Lit6srlt

im flllalo (a tovSbbiakban : Kozlekeddsszervezo),

egytittesen: Felek

1.

kozott, az alulirott napon 6s helyen a kcivetkezo felt6telek szerint:

ELOZMENYEK

Jelen Szerz6d6s l6trej<ittekor P6cs Megyei Jogri V6ros kozigazgatitsi tertiletdn a helyi menetrend
szerinti aut6busszal ttirt6no szem6lyszSllitSs kozszolgriltat6st a Ttike Busz hrt. l6tja el az
Onkorm6nyzat 6s a Ti.ike Busz Zrt. (itovihbiakban: ,,Tike Busz") krjzritt fenndll6, 2012. iryilis
l. napjrlt6l 2022. mircius 30. napjriig cisszesen l0 dv hatrirozott id6tarta mra 2012. miircius 20-
rin megkritritt k<izszolgiiltatdsi szerzod6s alapjdn.

A szem6lysz6llit6si szolg6ltat6sokr6l sz6l6 2012. 6vi XLI. torv6ny (,,Szem6lysz6llit6si
Torv6ny") l6trehozta a kcjzlekeddsszervez6 int6zmdny6t 6s meghatriiozta a kilelol6sdvel,
valamint a feladatai ell;it6s5val kapcsolatos kereteket 6s szab6lyokat. A Szemjlyszdllit6si
ttirvdny rendelkezeseinek megfelel6en a helyi onkorm6nyzat a helyi kozoss6gi k-ozlekedds
biztositSs6n, mint a Magyarorsz6g helyi cinkorm6nyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXX. t<irv6ny
(a tov6bbiakban: ,,M{itv.") 13. $ (1) bekezd6se szerinti, kotelezoen ell6tand6 feladaton beltili
egyes feladatokat az azok ell6tiis6hoz szi.iks6ges forr6sokkal egytitt a kcjzleked6sszervezonek
6tadhada. Az Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs vastti 6s kdzirti szem6lysz6llitdsi
k6zszolgSltatdsr6l, valamint az llgll6glEGK 6s az 1l07l70lEGK tandcsi rendelei hat6lyon
kiviil helyez6sdrol sz6lo, 2007. okt6ber 23-i 137012007/EK rendelete (a tov6bbiakban: a
,,Szem6lysz6llit6si Rendelet") alapjrin a kozlekeddsszervez6 a rir iltruhhzott ieladatok egy r6sz6t
ell6thada k<izszolg6ltat6val val6 kozszolg6ltat6si szerz6d6s kotdse [tj6n, vagy akk6nt ll, nogy a
feladatok v6grehajt6s6hoz sztiks6ges egyes kcizszolg6ltatdLsokr6l maga gondoskodik.

f_e_cs flegyei Jogri V6ros Onkormdnyzatinaka Krizgytil6se a29812014. (l1.13.) es a34312014.
(12.10.) sz6mri hatirozataival elhat6rozta u, 

"gyi" helyi krizriss6gi kcizleked6si feladatai
ell6t6s6nak Stszervez6s6t. Ennek keretdben a Siem6lysz6llit6si trirv6ny szerinti
kozleked6sszervezli feladatai ell6t6s6t az Onkormiinyzat 6t kivanja adni a viirosi.ilemeltet6si



feladatokat jelenleg is ell6t6 BIOKOM Nonprofit Kft.-nek, annak 6rdekdben, hogy P6cs Megyei
Jogri V6ros kozigazgattrsi tertilet6n a helyi kozoss6gi kcizleked6ssel kapcsolatos feladatok
ell6t6sa, koordin6l6sa, szewezdse 6s feltigyelete az egy6b kcizleked6ssel kapcsolatos feladatok

elLltrisiival osszehangoltan, a hat6konyabb feladatell6trlst szem elott tarrva, egy kiemelt
v6rosiizemelteto t6rsasrig keretei kcizcitt val6sulhasson meg.

P6cs Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzatinak Kozgytildse 2015. februir 26. napjitn elfogadta

P6cs V6ros kozleked6sszewezlsi feladatainak elhit6srlr6l, k<izleked6sszewezo kijelol6s6rol

sz6l6 512015. (III..l6.) onkorminyzati rendeletet, (a tovribbiakban: ,.Kije16lo Rendelet"),

amelyben a BIOKOM P6csi Vdrosiizemeltet6si 6s Komyezetgazd|lkod6si Nonprofit Kft.{
(tov6bbiakban: Kozleked6sszervezS) jeldlte ki kozleked6sszervezSnek 2015. jrilius l-t6l l0
6vre.

Tekintettel arra, hogy a kozbeszerzdsrol sz6l6 2015.6vi CXLIII. tbrv6ny el6frja a kijelol6ssel

kiv6lasztott szerzodo fdllel kOtott szerzod6sek idoszakos feliilvizsg6lat6nak kotelezetts6g6t,

valamint figyelemmel arra, hogy a BIOKOM Nonprofit Kft. feladatell6t6snak jellege 6s

koriilmdnyei az elmrilt idoszakban jelentosen vSltoztak, a kotelez6 6s rink6nt v6llalt feladatok

ell5t6sa ment6n c6lszeriiv6, illetve indokottt6 v6lt az egyes tevekenys6gek ell6t6si m6dj6nak

irjragondol6sa.

A kor6bbi tapasztalatok alapj6n a azonban a miikod6s szempontj6b6l v6ltoz6s v6lt

sztiks6gszeriiv6, mellyel a mtikoddsi hat6konys6g novelhet6 lenne.

Ennek kereteben a BIOKOM Nonprofit Kft. helyi szinten, helyi kozossegi

kozleked6snek a v6rostizemeltet6si feladatokban megl6vo kello integr6lts6g6nak

biztosit6sa 6rdek6ben is - tov6bbra is kozremtikddik a kijzleked6shez szi.iks6gszertien

kapcsol6d6 feladatok szervez6s6t, koordin6l6s6ban, koztiik a helyi ktizoss6gi

kozleked6s menetrendj6hez kapcsol6d6 m6dosit6si javaslatok, tervezetek

onkorm6nyzati drint6s elok6szit6s keret6ben tort6no, szakmai szempontir

kidolgoz6siban. A hat6kony v6rosiizemeltet6s fenntartisa 6rdek6ben a BIOKOM

Nonpiofit Kft. az$nkorm6nyzat szakmai szervezetek6nt tov6bbra is r6szt vesz a helyi

k6zdss6gi kozleked6st 6rint6 szakmai 6s p6nztigyi monitoring, kontrolling, valamint

minosd gl aud it6l 6si folyamatokban az flnko rmdny zat fel k6rd se alapj 6n.

A fentiek szerint a BIOKOM Nonprofit Kft. a kozleked6sszervezoi feladatokra

vonatkoz6 k<izfeladat ell6t6si szerzoddse a tartalmi elemekkel m6dosit6sra keriil 6s a

helyi menetrend szerinti aut6busszal tort6n6 szemelyszirllit6si kdzszolg6ltat6s

tekintet6ben - a menetrenddel kapcsolatos feladatok kiv6tel6vel - 2018. jflius l.
napj6t6l a Ti.ike Busz Zrt.-vel a feladatok rijrastruktur6l6s6nak eredm6nyekent az

flnkormdnyzattal ezen m6dositott kozszolg6ltatisi szerzod6s kertl megkotdsre az

dnkorminyz at . . .12018. (V.1 8.) sz. hatirozata alapjin'

Figyelemmel arra, hogy a Szerzod6sben foglalt feladatok elLit6sa 6ltal6nos gazdasigi 6rdekri

szlig6ltat6snak minoJl, igy e tekintetben az iilamhlnart6si szervek 6s a kdzv6llalkoz6sok

tcozOttl p6nziigyi kapcsoliiok 6tl6that6s6g5r6l, valamitt az egyes v6llalkoz6sokon beliili

p6nziigyi 6tldthatOs6gr6l sz6l6 105/2003. (v[. 18.) Korm. rendelet szab1lyai ir6nyad6ak'
'Sr"rrijO Felek kijelentik, hogy e jogszabrily rendelkez6seivel cisszhangban kotik meg a

Szerz6d6st.



2.

Felek rogzitik, hogy a BIOKOM Nkft. gondoskodik arr6l, hogy a Tiike
fenn6l[6, fent hivatkozott kcizszolg6ltatrisi szerz6dds 2018. jrinius
megegyez6ssel megsziintet6sre kertilj cin.

ERTELMEZO RENOEI-KEZESEK

Busz Lrt.-vel jelenleg
30. napj6val kcjzcis

2.1 Fogalom meghat6roz6sok

A Szerz6ddsben az al6bbi nagy kezdSbetris fogalmak 6s kifejezdsek a kovetkez6jelent6ssel birnak

(a) Bels6 Szabiiyzatok a Kozszolgiiltat6 itltal a J6 Szakmai Gyakorlattal ds a Kiilcjn
Jogszab5lyokkal osszhangban a Kcizszolg6ltat6si Feladatok kor6be lrrrtoz6
tevdkenys6gekkel kapcsolatban k6szitett 6s a Kdzlekeddsszervez6 legfobb szerve 6ltal
j 6v6hagyott belso szabrily zatok.

(b) Biztosit6s elismert biztosit6 t6rsasdggal vagy t6rsas6gokkal a J6 Szakmai Gyakorlattal
osszhangban kot<itt egy vagy t<ibb biaosit6si szerzodds;

(c) Egy6b Tev6kenysdg a Ktizleked6sszervezoi feladatok kor6n kiviil vegzett egy6b
tev6kenys69;

(d) Hatrilyba Ldp6s Napja a Szerzod6s hatrilyba l6p6sdnek napja, azaz2015. jirlius l. napja;(e) Jogvita (ktilcincisen, de nem kiz6r6lagosan) peres elj6r6s, nem peres ig6.6., villasztott
bir6sd'gi eljdr6s, Kozbeszerzdsi Drintdbizottsirg elStti vitarendei6s, hat6sdgi eljrir6sban
felmeriilt jogvita rendez6se, egy6b jogvita rendez6si eljdr6s, jogvita peres eljZr6son kil'iili
egyeztetdse

(/) Ktizleked6sszervezoi K<itelezettsdg a Krizleked6sszervez6nek a Szerzodds 6.2. pontjrlban
(Kozleked6sszervezoi feladatok) meghatilrozott kdzszolg6ltat6sok nyirjtrls6ra vonatkoz6
kritelezetts69e;

@ K<izszolg5ltat6si Tev6kenys6g a Kcizszolg6ltat6nak a Szerzodds 6. pontjiiban
(Kdzleked6sszervezisi Feladatok) meghat6rozott Kozszolg6ltat6si Kotelezettsdge kordben
folytatott tev6kenys6ge;

(h) Lejrirat Napja a Szerzod6s hatrilybal6p6sdtdl sz6mitot l0 6v, azaz 2025.jirnius 30. napja
(i) Szerzddds a jelen okiratba foglalt meg6llapod6s;

0) Vis Maior Esemdny brirmely olyan esem6ny, amelyet a Szerzodes 24.1 pontja(Vis Maior
Esem6nyek) ekkdnt hat6r oz me g;

(k) Ugyf6l Kcizszolg6ltat6 6ltal aKdzszolgdltat6si Tevdkenys6g kor6ben nyrijtott szolg6ltat6st
vagy szolgrlltatiisokat igdnybe vevo szem6ly;

(l) Belso szolg6ltat6^(ozlekeddsi szolgdltat6 olyan szolgriltat6 aki kcizvetlen odait6l6s alapjdn
akozszolgilltat6si tevdkenys6g6t a Szem6lysz6llit6si Rendelet 5. cikk (2) bekezd6sen"f a;-
c) 6s e) pond6ban meghat6rozott szab6lyok alapj6n, trzir6laga ,,helyi illet6kes hat6s6g,,
illet6kess6gi teriilet6n v6gzi. E szab6lyok szerinia bels6 szolgdttatO otyan elkiil<intilt jogi
egys6g, amely felett az illet6kes helyi hat6s6g a saj6t fciosarilyai feletti ellen i;rz1,shez
hasonl6 ellenorzdst gyakorol. A Belso szolgdltat6 a treiyi illetdkes 

-hat6sri,g 
(Onkorm6nyzat)

6ltal rendeletben nevesit ell szervezet.

(m) Kcizvetlen odait6l6s a Szemdlys zilllitirsi Rendelet szerirt, a kcizlekedesi kcizszolg6ltat6
pily ilnatis ndlkiil torteno kiv6lasztrlsa.

(n) Hat6ridSk szimititsa: a hatari do szimitisa az alebbiak szerint t6rt6nik:

(i) a napokban megadott hat6ridobe a kezdonap nem sz6mit bele,
(i, ha b6rmely hat6rido utols6 napja munkaszi,ineti napra esik, a hatiridi5 az an kriveto

munkanapon jar le.



4.

4.1

3. Ertelmezds

A Szerz6ddsben az al6bbi fogalmakra trirt6n6 b6rmely hivatkoz6s el6fordul6sakor:

(a) jogszabhly b6rmely f6lre kritelezS erovelbir6 kozriss6gi,vagy nemzeti jogszabiiy;
(b) valamely jogszab6lyra val6 utal6s mindig annak alkalmazand6 6s hat6lyos szciveg6re

tdrt6no hivatkozils;
(c) jogszab6lyvilltozis a Szerz6d6s keltdt kovetoen b6rmely jogszabiiy bevezet6se, hat6lyba

l6p6se, megvdltoz6sa;
(d) eszkciz mindennemii jelen es jcivobeli ing6 6s ingatlan, illetve biirmilyen bev6tel, kovetel6s

vagyjog;
@ engeddly bdrmely enged6ly, j6vihagyis, hozzSj|rulis, mentesit6s vagy nyilvirntart6sba

v6tel;
(fl l6nyeges b6rmely olyan esem6ny vagy kori.ilm6ny, amely azadoll F6l Szerz6d6sben v6llalt

k6telezetts6gei teljesit6se (teljesit6si k6pess6ge) szempontji{b6l jelentos;

@) Fel azOnkormiinyzat, illetve a Kdzleked6sszervez6, Szerzod6 Felek az Onkormilnyzat 6s

a Kozszolgiltat6 egyiittesen;
(h) szem6ly term6szetes 6s jogi szemdly, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdasilgi

t6rsas6g, b6rmilyen gazd6lkod6 szervezet, illetve 6llami- vagy korm6nyszery, illetve
onkorm6nyzat;

(i) forint Magyarorsz6g tdrvdnyes fizetoeszkoze;
(il a Szerz6dds mag6ban foglalja ahozzi csatolt valamennyi mell6kletet 6s elv6laszthatatlan

r eszet kep ezi a mindenkor hatdlyo s Eves Kozszol g6ltatdsi Feladatterv;
(k) a cfmek a hivatkoziisok megkonnyftds6t szolgrilj6k, ds nem befolyrisolj6k a Szerzod6s

6rtelmez6s6t.

A FELEK }INLATKOZATAI

K<izleked6s szew ezo nyilatkozatai

Koztekeddsszewezo a Szerzod6s keltdnek napj6n az alirbbi nyilatkozatokat teszi:

(a) Kozleked6sszewezo a magyar jogszab6lyok szerint l6trejdtt, bejegyzett ds miik<jdo,

nonprofit korl6tolt feleloss6gti t6rsas6g;

(b) tcOzleked6sszervezo jogosult arra, hogy a Szerzod6st alilirja €s az abban v6llalt

kotelezetts6geit telj esitse;
(c) Kozleked6sszervezbnek a Szerzoddsben vrillalt kotelezetts6gei jogszeniek,drvdnyesek 6s

k6telez6 erejiiek;
(tl) a Szerzod6s Krizleked6ss zewezo iitali alairlsa 6s azabban foglalt jogok gyakorl6sa, illetve

kotelezetts6gek telj esit6se nincsen ellent6tben:
- aKozlekeddsszervezot6rsas6giokirataival;
- a K<izleked6sszervez6re vonatkoz6jogszab6lyokkal; vagy

- semmilyen a Krizlekeddsszervez6 vagy annak vagyona tekintet6ben ktitelez6

6rv6nyti meg6llaPod6ssal;

mindh6rom esetben oly m6don, hogy az ellent6t veszelyeztetn6 a Kozleked6sszervez6i

kotelezetts6gei telj esit6s6t;

K<izleked6ss zervezo rendelkezik illetve a jiivoben beszerez minden olyan, jogszabrily 6ltal

el6irt enged(ty, amely a Kozfeladat ell6t6si Tev6kenys6g folytat6s6hoz sziiks6ges;

Kozlekeddsszewezo iendelkezik, illetve rendelkezni fog az egyes kozleked6sszervezoi

tev6kenys6gekkel kapcsolatos feladat-ell6t6si kotelezetts6g keletkezdsdnek id6pontj6ban a

Kozfeladat-etl6t{si Kotelezetts6g teljesit6s6hez sztiksdges szem6lyi 6s t6rgyi felt6telekkel;

Kozleked6sszewezo rendelkezik megfelelo, hat6lyos 6s 6rv6nyes Biztositiissal; valamint

Kozleked6sszewezo ellen nincs folyamatban - 6s a legjobb tudom6sa szerint ilyen elj6r6s

(e)

a)

(s)
(h)



nem is fenyegeti - olyan bir6s6gi, v6lasztott bir6s6gi vagy kozigazgatdsi e1j6r5s, amely
kedvez6tlen elb(r6kis esetdn vesz6lyezteti a kozlekeddsszervez6i feladatai teljesit6s6t.

4.2 Onkorm6nyzat nyllatkozatai

Az Onkorm inyzat a Szerz6dds kelt6nek napj6n az alihbi nyilatkozatokat teszi:

az Onkorm6nyzat jogosult ana, hogy a Szerzod6st alilirja 6s az abban v6llalt
kotelezetts6geit telj esitse;
az Onkormdnyzatnak a Szerzodesben v6llalt kotelezettsdgei jogszerirek, 6rvdnyesek 6s
krjtelezo erej iiek; valamint
a Szerz6d6s az Onkormd nyzat Lltali alilirdsa 6s az abbanfoglalt jogok Onkormd,ny zat illtali
gyakorl6sa, illetve kotelezetts6gek Onkorm6nyzat illtaliteljesit6se nincsen ellent6tben:
(t) az Onkorm6nyzat szervezeti 6s miik<td6si szabhlyzaiilal;
(ii) vagy az Onkorm6nyzatra vonatkozo jogszabilyokkal;

mindk6t esetben oly m6don, hogy az ellent6t veszelyeztetnd a Komper:zici6 teljesit6s6t.

4.3 Felek kcizcis nyilatkozarai:

a) Felek egybehangz6an kijelentik, hogy a Kdzleked6sszervezo a jelen Szerz6ddsben foglalt
ktizlekeddsszervezli feladatok elliltris6val nem nyrijt az illtalitnos forgalmi ad6r6l szolo 2007.
6vi CXXVII. torvdny ("Afa trirv6ny") szerinti .rotgaltuta.t az Ont<orila nyzat rdszdre, ez6rt az
Onkorm5nyzat 6ltal fizetett Ktjzieked6sszervez6i Forrils az Afa tdrvdny hatrilyrin kivtili
bev6telnek minostil. (Figyelemmel a Nemzeti Ad6 6s Vrlmhivatal D61- Dundntrili Region6lis
Ad6 Foigazgat6sriga, Jogi- €s Torvdnyess6gi FSoszt6lya e-2837 2l sz6mon kiadott
6l16sfoglal6sdra.)

b) Felek egybehangz6an kijelentik, hogy a jelen okiratban foglalt Szerzod6s a kozbeszerz6sekrol
szol6 2011. 6vi CV[I. torv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) q.$ tf l bekezd6s j) pond6ban foglalt
rendelkezdsek alapjrin nem min6stil kozbeszerzdsi eljrirrls kriteles iigyletkcitesnek.

c) Felek egybehangz6an kijelentik, hogy a Szerzod6s taftalma 6s tirgya megfelel az
iilamhim.art6sr6l sz6l6 2011. evi cxcv. t<irv6ny eloirrisainak

5. ASZERZ1DES TARCYA ES }IATALYA

5. I Kcizlekeddsszervezoi Feladatellit6si Szerzodds

szerzbdo Felek - figyelemmel a Szem6lysz6llit6si r<irv6ny 21. $.-iiban, a
Szemdlyszrillitrisi Rendelet 5. cikk (2)bekezdes6ben valamint a Kijel6l6 rendelet 3.$ (l)
bekezd6s6ben foglaltak szerinti kdzlekedds szewezo kijekil6s6re _-a 6. pontban
megltatdtozott ktizleked6sszervezoi krizfeladatok BIOKOM P6csi V6rostizemeltet6si 6s
Ktimyezetgazd6lkodiisi Nonprofit Kft. 6ltal trirr6no ell6t6sar6l jelen Feladat-el16t6si
SzerzSddst k6tik meg.

5.2 A Szerzodds idotartama
A Felek a jelen Szerz5d6st a - kijelolo rendelet 8.$ (2) bekezd6se szerinti -hat1rozott
idotartamra ,20l5.jrilius l. napjrit6l 2025.jrinius Jo-ig kotit.

5.3 A Szerz6dds teriileti hat6lya

(a)

(b)

k)



Kijelcilo Rendelet 4.$ alapjrin kijekilt Kcizlekeddsszervezo, P6cs Megyei Jogu V6ros
kozigazgat6si tertiletdn beltil teljesiti a jelen Szerzdddsbe foglalt kcitelezettsdgeit.

6. KOZLEKEDESSZERVEZ6I FELADAT ELLATAS

6. 1 Kozleked6sszervezoi feladatok 6tad6sa

A Felek meg6llapitjrik, hogy a Kijelol6 Rendelet kijelol6se alapj6n a BIOKOM Nonprofit Kft. a

Szem6lyszSllit6si Trirv6ny 21. $-a szerintikozlekeddsszewezo. Erre tekintettel az Onkorminyzata
Kdzleked6sszervezo r6szdre az Onkorm6nyzat P6cs Megyei Jogri V6ros kcizciss6gi kcizleked6si

szemelysziilitiis feladatai szervez6s6vel6s biztosit6sdval kapcsolatosana6.2. pontban irt feladatok

e I l6t5s6t adja 6t (a tov6bbiakban : ..Kozleked6sszervezo i Feladatok").

6. 2 Kozleked6sszervezoi feladatok kore:

6.2.1 az ellitdsert felel6ssel kdtdtt Krizfeladat Ell6t6si Szerzod6sben foglaltak szerint

kozremtik<idik a helyi menetrend szerinti kcizriss6gi kcjzleked6si szem6lysz6llit6s leheto

legmagasabb szinvonalf megszervez6s6ben,

6.2.2 az ell/6fusert felelos felk6r6sere akdzszolg6ltat6si feladatok6s az azokkal osszefliggo

kovetelm6nyek meghatbrozdsa adott tertiletre (tertletrtszre,h6l6zatra, vonalcsoportra,

vonalra vagy jiratra), ,

6.2.3 azellifiisertfeletos megbiz6s6b6l a helyi szem6lysz6llitisi kozszolg6ltatdstvegzo Belso

szolg6ltat6 szakmai tev6kenys6g6nek figyelemmel kis6r6se, a szolg6ltat6sok

teljesitdsdnek ellen6rzdse, a Kozfeladat Ell6t6si Szerzod6sben foglaltak szerint,

6.2.4 az ellitisert felelos egyedi megbiz6srib6l..a K<izleked6sszervezo kdzremtikodik a

kozszolgiitatris teljesit6s6re vonatkozo - az Onkorminyzat 6s a Kozszolg6ltat6 koztjtti

krizszolg6ltat6si szerzod6sben meghatarozott - kolts69-feliilvizs96lati m6dszertan

kidolgozfs6ban 6s abdzisadatok felm6r6s6ben az ellitisert felelos 6ltal meghatdrozott

egyedi szempontok szerint,

6.2.5 a helyi szem6lysz6llit6si kozszolg6ltatis ell6t6s6ra vonatkoz6 menetrendi koncepci6k

kidolgoz6sa, kdzforgalmri menetrend k6szitdse, kcizremiikod6s annak kozz6t6tel6ben,

6.2.6 az orizitgos, regionilis 6s elov6rosi szemdlysz6llitdsi kcizszolg6ltat6soknak az utazbk

szimira- a technol6giai, mriszaki 6s k<ilts6gvet6si lehet6s6gek ktizcitt - tisszehangolt,

egys6ges felt6telek mellett hozzdferheto szolg6ltatiisi rendszer kialakitrls6ban val6

kcizremrikcid6s,
6.2.7 az ell6t6sdrt felelos egyedi megbfz6srib6l a szemdlyszdllit6si kozszolg6ltat6si

menetrendek egys6ges egyeztet6si elj6r6s616l sz6l6 miniszteri rendelet szerinti

elj 6r6sokban val6 r6szv6tel,

6.2.g az utasok sz6m6ra elektronikus form6ban egysdgesen megismerhet6 kcizszolg6ltat6si

menetrend 6s elektronikus utaz6sszervez6 mtikddtet6s6hez sziiks6ges menetrendi

adatok szolg6ltat6sa 6s fejleszt6s6re vonatkoz6 koncepci6 k6szit6se 6s annak

v6grehaj t6s6ban kozremtik<id6s,

6.2.g az elore tervezett elektronikus 6s meg6ll6helyi utast6j6koztat6s megval6sit6s6hoz es a

szolg6ltat6(k) trij6koztat6si feladatainak elrendel6s6hez, a rendkiviili elektronikus 6s

-.galtOh.tyi utast6j6koztat6si feladatok v6grehajt6sithoz 6s a szolgiitat6(k) 6ltal6nos

utaitij6koziat6si feladatalhoz a sziiks6ges menetrendi adatok szolg6ltat6sa,

6.2.10 a menetrend megtart6s6t Y.rzdr6 esem6ny eset6n a tomegk<izlekeddsi forgalmi rend

meghatdrozisa, menetrendi 6s utast6j6koztat6si int6zked6sek megt6tel6hez, az intlzked6sek

rendj6nek meghat6rozirsithoz, ennek keretdben az elore l6that6 ideiglenes tomegktizleked6si

forgalmi viltozrisok elrendel6s6hez, rendkiviili 6s el6re nem tervezhet6 esetekben a



tomegkcizleked6si forgalmi rend meghatilrozilsbhoz a sziiks6ges menetrendi 6s t6jdkoztatSsi
adatok biztosit6sa,

6.2.11, javaslatt6tel az aut6busszal vdgzett kiilon c6hi menetrend szerinti szolgiitat6ra
vonatkoz6 jdrati enged6ly kiad6s6t szabilyoz6 rendeletalkot6s kor6ben a
Szem6lysz5llitdsi tv.42. $ (3) (4) bekezd6s szerinti felt6telekre, tov6bb6 azrlyentitrgytt
onko.rm6nyzati rendelet betart6siinak ellenorz6se,

6.2.12 az Onkorm5nyzattal kdtdtt megrillapodiisban foglaltak alapjrin az aut6busz
pSlyaudvarok kiv6tel6vel - a helyi k<izforgalmf aut6busz-meg6ll5helyek l6tesit6se 6s
fenntart6sa,
az ellifii,sert felel6s egyedi megbiz5s6b6l javaslatt6tel P6cs kozleked6sfejlesztdsi
koncepci6j 6ra, a mindenkori kolts6gvet6si 6s t6mogat6si lehetosdgek figyelembe-
v6tel6vel, tekintettel a muszaki sziiks6gszenis6gekre, a kornyezeti, a
kozleked6spolitikai c6lokra, a megval6sitand6 fejleszt6sek 6s beruh6z6sok priorit6s6ra.

6-3 Felek rcigzitik, hogy a Kdzleked6sszervezo a Kijelolo rendelet 7.$ -ban meghatilrozott
koztitkezel6si, taxi6llomris-i.izemeltet6si, parkolSs i.izemeltet6si 6s forgalmi behajt6ssal
kapcsolatos, tov6bbi feladatokat - a kcizrittiik 2014 janu6r l-tol 6rv6nyes Krjzfeladat eUetfsi
Szerz6dds alapjbn l6da el. Ez a feladatelliltris megfelel az Eur6pai Bizotrsdg 2Ol2l2llEU
hatilrozatfinak, amely hatirozat az Europai Uni6 miik<iddsdrdl szolo szerz6d6s 106. cikke (2)
bekezd6s6nek az iitalitnos gazdas6gi 6rdekii szolg6ltatiisok nytjt6srlval megbizott egyes
v6llalkozSsok jav6ra kozszolg6ltat6s ellent6telezdse formij6ban nyujtott 6llami t6mogat6sra val6
alkalmazis 616 I rende lkezik.

6.4 Kozleked6sszervez6iFeladatok 16szdt k6pezd fejleszt6si feladatok

Felek rogzitik, hogy'a Kozlekeddsszervezo a Mritv. 23. $ (4) bekezddse 6rtelm6ben, figyelemmel
P6cs kcizleked6sszervez6si feladatainak ell6t6s6r6l sz6l6 Kijel<ilo Rendelet 6s a Szem6lysz6llftiisi
Torv6ny szerint meghatilrozott kozlekedess zervezoi feladataira a Kozlekeddsszervez6i
Feladatokhoz kapcsol6d6 fej leszt6si feladatokat is jogosult elv6gezni.

Felek rogzitik, hogy a Kozleked6sszervez6 a 6.2 pont szerinti k<izleked6sszervezisi feladatai
kapcsdn az egyes fejleszt6sekre egym6ssal laikin meg6llapod6sokat kotnek, melyek alapjan a
Kozleked6ss zervezo az Onkormii nyzat iital rendelkezdire bocsiitott fej lesa6si forrdsokat az ad,ott
meg6llapod6sban foglalt c6lra fordida.

6.5. Onk6ntesen ell6that6 Kozlekeddsszervez6iFeladatok

A Kcjzleked6sszervezo - a Szem6lysz6ll(tiisi Torv6ny 22. g (3) bekezd6s6ben 6s a Kijelol6
Rendeletben foglaltakkal <isszhangban - a Kijelolo Rendeletben szabfiyozott feladatain tril,
tov5bbi onk6nt v6llalt feladatokat is ell6that, meg5llapod6sokat krithet, amennyiben azok az
onkorm6nyzat kozleked6si rendszerdnek relles=zteset, ; ork;;;;;';; k<imyezeti 6s
k<izlekeddsi c6lkittiz6seinek teljestil6sdt, a szolgilltat6si szfnvonal javul6s6t, a krilts6ghai6konys6g
ntivel6s6t celozzdk. Ezen feladatok ell6t6sa a Krizlekeddr.r"*"roi Forrisigdnyt nem novelheti,
el nem sziimolhat6 6s ezen onkdntes feladatokkal osszefiiggo bevetelJket ds kiad6sokat a
Kozleked6sszervezo koteles sz6mviteli rendszer6ben elktilonftitten nyilvrintartani.

7, A KOZLEKEDESSZERVEZO JAVASLATTETELI ES DONTESI JOGKOREI

7.1. A Kcizlekeddsszervezo a Kijelcil6 Rendelet riltal meghatdrozott kcirben, illetve az otl
meghatSrozott feladatok tekintet6ben javaslatot tesz, illetve dcint. A javasiatt6teli, illetve
dtint6si jogk6r6be tartoz6 param6tereket ir6sban koteles rogziteni,toraUUa e param6terek
meghatiirozilsakor a K<izleked6sszervezonek szem el6tt kell iartania a
kolts6ghatdkonys6got, a forgalombiztons6got ds a kozlekeddspolitikai c6lkittizdseket.



8.

Tov6bb6 a kozszolgiltatSs teljesitm6ny6nek m6r6s6re meghatbrozott krivetelm6nyek
figyelembe v6tel6vel meghat6rozott kereten beltil javaslatot tesz a j6ratok

Szem6lysz6llit6si tv. 2.923. pontja szerinti menetrendj6nek meghat6rozhsiraazelliti,sert
felel6s illet6kes szerve fel6,

7.2. Javaslatt6teli joga van az Ellet6sdrt felelos rdszdre P6cs kozlekeddsfejlesa6si

koncepci6j 6ra vonatkoz6an a ktizleked6si igdnyek felm6r6se alapj 6n.

7.3. A p6nziigyi kihatrissal nem jrir6 menetrendi m6dosftrisokr6l Kozlekeddsszervezo <inrill6an

dont azzil,hogy a v6ltoaat6st kovetoen azt koteles bejelenteni az Onkorm6nyzat illetdkes

Bizotts6g6nak annak 30 napon beliili j6v6hagy5sa c6lj6b6l. Amennyiben a Bizotts6g nem

6rt egyet a Kozleked6sszervez6 a menetrendet 6rinto dont6seivel, azok megv6ltoaatis6t

vagy megsemmisit6s6t kezdem6nyezheti a Kozgyiildsnll ezen Rendelet ll. $ (4)

bekezd6se alapj 6n. alapj 6n.

7.4. Azazonnali intdzked6st ig6nylo esetekben a Kozleked6sszervezo soron kfvlil,6nrlll6an
dont ds dont6s6rol ut6lag titjdkortatja az Ellirtislrt felelost. A teieko^atiisnak a dtlnt6s

strg6ss6g6re vonatkoz6 indokol6st is tartalmaznia kell. Az Ell5t6s6rt felel6s ezekben az

esetekben a d<jnt6st megv5ltoaathatj a vagy me gs emmi s itheti

A KOZLEKEDES SZERV EZ6 K)ZLEKEDES SZERVEZOI STATU SZABOL FAKADO

FELEL6SSEG

A Kozleked6sszervez6i Feladatok ell6t6sa sor6n a Kozleked6sszervezo a jogszab6lyoknak, jelen

Szerz6ddsben foglaltaknak 6s az 0nkorm6nyzalihatirozatoknak megfeleloen koteles elj6rni.

A Felek rogz(tik, hogy a Kozleked6sszewezo a Szemdlyszillititsi Tcirv6ny rendelkez6seivel

osszhangban felel a 16 iltruhilzott feladatok megfelelo szinvonalI elLit6srl6rt.

AZ ONKORMANYZAT SZAKMAI FELUGYELETE ES ELLATASI FELEL6SSEGE

9. 1 Szakmai feliigyelet gyakorl6sa

Az Onkorm1nyzat - a helyi k<iz<iss6gi kozleked6si onkorm6nyzati feladat cimzettjek6nt 6s a

Szem6lysz6llitisi Torv6ny szerinti ell6t6sdrt feleloskdnt - a Kozleked6sszervezonek ezen

Szerzod6ssel 6tadott feladatok tekintet6ben szakmai feliigyeletet gyakorol a Kozleked6sszervezo

felett. Ennek sor6n a kozlekeddsszervezoi dontdseket az 6nkorm6nyzat jogosult megv6ltozlatni,

vagy megsemmisiteni. Az 6nkorm6lyzat a szakmai feliigyeleti joga gyakorl6sa k<ir6ben legal6bb

eulnt. -egy 
alkalommal, az Eves Jelentds alapj6n 6rtdkeli a K<izleked6sszervezo

kozleked6sszervezoi tev6kenys6get es az 6vente elk6szitendo iizleti terv alapjSn a tervezett

stratdgiai intezkedeseit.

Az 6nkorm inyzat a szakmai feliigyelet kor6ben jogosutt a Krizlekeddsszervezo illtal az egyes

feladatokhoz kapcsol6d6an drv6nyesiteni kiv6nt kolts6gek indokolts6g6t, megalapozotts6g6t

megvizsg6lni, 6izrev6telt tenni, ktilso szak6rto vagy konlnrvizsg6t6 bevonrls6val vizsg6latot

folytatni.

Ell5t6si feleloss6g

A Szem6lyszitllitirsi T6rv6ny el6iriisai szerint az Onkorm6nyzat ell6t6s6rt val6 felel6ss6g6t a

vonatkoz6 j o gszab6lyok meghatilr ozzitk.

Az Onkorm inyzatellit6si feleloss6ge azt is jelenti, hogy a mindenkori kcilts6gvet6s6ben biztositja

a K6zleked6sszervez6i Feladatok ell6t6srlhoz sztiks6ges forr6sokat.

9.

9.2



10. A KozLEKEDr,sszu,Rvsz6l FELADAToK
KOTELEZETTSEGEK ES JOGOK

pllArAsAuoz KAPCSoLoDo

I 0. I Altal6nos kotelezetts6gek

l0.l.lA Kozlekeddsszervezo a jelen Szerzod6s alapjrin 6t terhelo kcizlekeddsszervezoi Feladatokhoz
kapcsol6d6an ktjteles biztositani a krilts6ghat6kony 6s hat6kony feladatell6t6s 6rdekdben

a) a sziiks6ges tdrgyi 6s szem6lyi felt6teleket;

b) a Kdzlekedesszervez6i feladatok ell6t6srlnak megszervez6s6t, ir6nyit6s6t;

c) az 0nkorm6nyzat 6,s biirmely m6s, a Krizleked6sszewezoi Feladatok ellenorz6s6re jogosult
hat6s6g, szew, int1zli-;r6ny r6sz6re az adatszolg5ltat6st;

d) a Kozlekeddsszervezoi Feladatokkal kapcsolatos adatgriijt6seket, felm6rdseket, elemz6seket
6s tervez6seket;

e) a Kozlekeddsszervezoi feladatokkal dsszefiigg6sben keletkezett iratok (papfralapfi ds/vagy
elektronikus) a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelelo orz6s6t, kezel6s6t 6s iktat6s6t.

10.1.2 A Kcjzleked6sszervez6 ktiteles egyi.ittmtikodni a szem6lysz6llitrisi szolg6ltat6ssal 6rintett, illetve
az ahhoz kapcsol6d6 l6tesitm6nyeket tizemelteto szervezetekkel, fgy ktilcinrisen a helyi
szemdlysz6llit6ssal 6rintett utak tulajdonosaival, keze16ivel.

10.1.3 A Kozlekeddsszervezo a ktjzfeladatell6t6s 6s a szolg6ltat6s szinvonal6nak 6rt6keldse sordn
javaslatot tesz az ellitSs6rt felelos r6sz6re az utas-el6gedettsdg. elvrirt 6s 6rz6kelt minos6gi szint
kozotti ktilcinb s6gek 6rt6kel6s 6re az alilbbiak szerint :

a) javaslatot tesz az elv6rt utas-el6gedetts6gi szint fogalm6ra, a kozfeladat-ellilt6s 6s a
szolg6ltat6s szinvonal6nak 6rt6kel6si rendj6re oly m6don, hogy aztartalmazzaaz 6venk6nt
v6grehajtand6 utas-eldgedettsdgi vizsg6latok eredmdnyeib6l, valamint a bedrkezett utas-
panaszok 6rtdkelds6b6l szdmszenisfthetS - az elv6rt 6s az 6rz6kelt minos6gi
szintktilonbs6get is.

b) bek6ri 6s amennyiben rendelkezdsre itll,6ttekinti az utas-el6gedettsdgi vizsg6latokra 6s a
be6rkezett utas-panaszokra vonatkoz6, a k<izleked6si szolg6ltat6 rendelkezds 6re 6llo
dokumentumokat. A dokumentumok 6rt6kel6 set az ell6trls6rt felelos felhivrisiira az
OnkormSny zat r 6szdr e bemutatj a.

10'l'4 A K<izleked6sszewezl jogosult feli.ilvizsg6lni a kcizlekeddsi szolg6ltat6 iiltal nyujtott
szolg6ltatiisok min6s6g6re vonatkoz6 monitoring rendszert ds gondoikodik arr6l, htgy a
monitoring rendszer keret6ben vdgzett m6r6sek, illenorz6sek ,r6^u a statisztikai mintavdtel
szabilyai figyelembev6tel6vel keriiljcin meghatirozilsra. lndoklSssal ell6tott javaslatot tesz a
statiszikai mintav6tel javasolt m6dszer6re/m6dszereire, bemutatva a m6dszer krilts6g- 6s
idoigdny6t, eredmdnyessdg6t, megb izhatosigdt, valamint az drtdkel6s rendj6t.

1 0.2 Jogszab6lyoknak val6 megfelel6s

Kozleked6ss zerv ezo a fe ladatai el ldtisa sor6n

- a mindenkor hatrllyos jogszab6lyok, igy ki.ilonrisen a Kijelcilo Rendelet szerint kdteles elj6mi,
- k<iteles megfelelni az olyan rendelkez6seknek, amelyek esetdben a megfelel6s hi6nya
veszdlyezteti a krizleked6sszervez6i feladatok teljesit6s6t,

- kiemelt figyelmet ktiteles forditani a hat6lyos jogszab6lyokban meghat6rozott, a
Kozleked6sszervezli Feladatok teljesit6s6vel cisszefiiggo natariOoLe, valamini a koz6rdekti
adatok kozzetetelere vonatkoz6 el6irrisokra.

l0



10.3 KozszolgSltat6sok Onkorm6nyzat illtali megrendel6s6vel kapcsolatos kotelezetts6gek 6s rin6ll6
dont6sijogok

10.3.1 A Kozlekeddsszervezo kozremfikodik az <inkorminyzati dontdsnek meghozatal6ban a lehet6
legmagasabb szinvonahi menetrend szerinti kozriss6gi aut6busz-kozleked6s azttazisiig6nyek 6s

a rendelkez6sre 6l16 pdnziigyi lehetos6gek figyelembevdtel6vel val6 biaosit6sa drdek6ben.

10.3.2 Az on61l6 ddnt6sijogok gyakorl6sa sor6n a K<izleked6sszervezo koteles a kolts6ghatdkonysiigot, a

forgalombiaons6got 6s a kcizleked6spolitikai c6lkitiizdseket, tov6bb6 az utasel6gedetts6get szem

elott tartani ajelen szerz6ddsben foglalt tevdkenys6ge sor6n.

I 0.4 A Kozleked6s szew ezoi Fe ladatokkal kapc solatos kiirfele lossdg

A Krizlekeddsszervez5 ajelen Meg5llapod6sban szereplo Kdzlekeddsszervezdi Feladatok ellitthsa

sor6n teljes szakmai feleloss6ggel tartozik 6s a polg6rijog szab6lyai szerint felel minden olyan
k6r6rt, melyet ezen vagy m6s, a jelen Meg5llapod6sban foglalt kotelezetts6gdnek, illetve a 16

vonatkoz6 jogszab6lyokban foglaltaknak a megszegds6vel okoz.

A Kiizlekeddsszervezo Onkorminyzattal szembeni, jelen pont szerinti (Kozleked6sszervezoi

Feladatokkal kapcsolatos k6rt6rit6si) felel6ss6ge legfeljebb azon osszegig terjed, melyet a

Krizlekeddsszewezo az Onkormiinyzattol tSmogat6s cim6n kapott, vagy az adott iizleti 6vben

kapnia kell, kiv6ve, ha a k6rt kcizvetlentil, sirlyos gondatlans6ggal, sz6nd6kosan vagy

brincselekm6nnyel okozta a Kozlekeddsszervezo.

1 1. A KOZLEKEDESSZERVEZOI PEI-ROATOK FINANSZIROZASA

I l.l Finansziroz6si idoszak

A Krjzlekeddsszervezoi Feladatok frnanszirozhsa azizleti 6venkdnt t<irt6nik. Az iizleti 6v a naptiiri

6v janu6r l. napj6t6l december 31. napj6ig tart.

I 1.2 Mtikdddsi forr6sig6ny meghat6roz6sa

K6zleked6s szewezo a t6rgy6vet megelozo 6v okt6ber 15. napj6ig koteles az Onkormiinyzat r€szdre

a kcjzleked6sszervez6i feladatok ell6t6sa tekintet6ben v6rhat6 miik<id6si forrrlsig6ny6t megktildeni,

melynek figyelembe v6tel6vel az Onkorm6nyzat a t5rgy6we vonatkoz6 forrdst a kolts6gvet6si

rendelet6be bedpiti.

Az Onkorminyzat kolts6gvetdsi rendelet6nek elfogadrls6t kcivetoen Felek l0 napon beltil

meg6llapod6st kotnek a forr6s 6tad6sfura 6s titemez6s6re vonatkoz6an.

I 1.3 Eves elsz6mol6s

A Kozleked6sszervez6 minden 6vet ktivetS m6rcius 31. napj6ig az elozo iizleti 6vi idoszak

tev6kenys6gdre vonatkoz6, a ll.2 pont szerinti meg6llapod6s v6grehajtisht; a kapott fon6s

elsz6mol6s6t is tartalmaz6 jelent6st is koteles k6sziteni (,,Kozleked6sszervez6i Eves Jelent6s") az

finkorm6nyzat r6sz€re, amelynek elfogad6sar6l - az 6ves elsz6mol6s elfogad6s6ra vonatkoz6

rendelkez6seket is figyelembe v6ve - az Onkorm6nyzat minden 6v 6prilis 30. napj6ig nyilatkozik.

A Kozlekeddsszervezoi Eves Jelent6s tartalmi ktivetelm6nyeit a l. sz. mell6klettartalmazza.

1 1 .4 Kompenzhci6 elsz6mol6sa

Az elfogadott 6ves elsz6mol6s figyelembe v6tel6vel felmeriilt alul-, illetve tulkomperuicio

osszeg6vel Felek legk6sobb minden 6v m6jus 31. napjriig p6nzi.igyileg elsz6molnak.

12. AZ oNTonuANYZAT ES AZ EGYEB ELLEN6MESRE JOGOSULT SZERVEK

ELLEN6RZESEI
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12.1 AzOnkorminyzatellen6rz6sei

12.1.1 Az 6nkormrlnyzat jogosult a Kozleked6sszervezo teljesit6sdvel kapcsolatosan
ellenorzdseket sajrit mag4 vagy megbizott szakerto, szakertoi szewezet ritjrln v6gezni,
vagy v6geztetni. A Krizlekeddsszervezo kdteles M ellenorzds sor6n az
Onkorm6nyzattal, k6pvisel6ivel, illetve az iitala bevont szakdrtokkel egy6b
kozremrikdd6kkel egytittmtikddni, minden az ellenorz6s elvdgzesehez szi.iksdges
tiimogatiist megadni. Ennek 6rdek6ben koteles apenzigyi, sz6mviteli nyilv6ntartrisokba
val6 betekint6st biztositani, illetve az osszes szi.iks6ges dokumentumot rendelkezesre
bocs6tani.

12.L2 Az Onkormdnyzat ellenorz6si jog6nak 6rv6nyesitdse 6rdek6ben a Kozleked6sszervezo
koteles tov6bb6 inform6ci6t szolg6ltatni ktil<jncisen az Onkorminyzattesti.iletei, vezeto
tisztsdgvisel6i, valamint az ellenorz6sre feljogositott m6s hivatali szervek vagy
szem6lyek, illetve a hivatali belsri ellen6rz6si munkaterv szerint ellentirz6st vegzb
szem6lyek felkdrds6re. Kdzleked6sszervezri kdteles ttirni ezen szervek ellenorz6sdt 6s
ezzel kapcsolatban adatot szolg6ltatni.

12.1.3 A Kcizleked6sszervezo k<iteles az ellenbrz6s (ds informiici6 szolg6ltatils) sor6n az
Onkorm6nyzat k6pviseloivel (ide6rtve az Onkorm inyzatriltal megbiiott szakertoket is)
egyiittmiikddni, sz6mukra minden, az ellenorr", ,lu"gr6s6hez iztiks6ges tilmogat6st
megadni, a feladatell6t6si tev6kenys6g6re.

12.l-4 A helyszini ellen6rz6s az indokolt 6s sziiksdges m6rt6ket meghalad6an nem zavarhatja a
Kcizl eked6s szew ez6 mrikride sdt.

12.1.5 A jelen Szerzcid6ssel, valamint az ehhez kapcsol6d6 egydb megillapod6sokkal
osszefiigg6sben a Kcizlekeddsszervezo az Onkormdnyzat 6ltal meghatirozotthat6rid6n
beli.il ktjteles az 6nkormdnyzat 6ltal k6rt inform6ci6t, iratot itadni; int6zked6si tervet,
kozremtiktiddst v6grehajtani; intdzkeddst ttirni; egy6b szerzod6ses tevdkenysdgei
elv6gezni.
A hat6rid6 Ktizlekedds szewezo reszerSl tortdno elmulaszt6sa, illetve az ellenorzes
kapcs6n jel-en pontban foglalt kotelezetts6gek megszeg6s e szerzbd6sszeg6
magatartdsnak min6stil.

12.2 Kiilsoellenorz6sek

12.2.1 A Ktizleked6sszervezo kciteles az arrajogosult kiilso ellenorzo szervek ellen6rz6s6t
ttimi 6s mind az Onkorm6nyzat mind a Kdzleked€sszervezo ellendrz6se esetdn, az
Onkorminyzat vagy a Kdzleked6sszervez 5 szitm[ra el6irt hat6rid6ben adatot
szolgiiltatni, tovribb6 az dnkorm6nyzat adatszolg6ltat6sa 6rdek6ben az
Onko rminy zattal e gy t'rttm tikci dni .

12.2.2 A Ktizlekeddsszewezo kciteles az ellenorz6 szervek megiillapit6sa alapjrln tett
javaslatokra k6szitett tinkormrinyzati int6zked6si tervben *"ghui,i.ozott feladatokat
vdgrehajtani, ezen beliil a K<izleked6s szerveziS a kiils6 ellenrirzo szerv vagy az
Onkorm6nyzat iital meghatilrozott hat6rid5n beltil kriteles az Onkorm 1nyzat attjt tert
informrici6t, iratot 6tadni; int6zked6si tervet, kcizremtikoddst v6grehajtani; int6zked6st
ttirni; egy6b szerzodeses tevdkenys6get elv6gezni. A hat6ridd,-*rruk lej6rta elott, a
Kdzleked6sszewezo indokolt k6r6s6re az Onkormdnyzat rlltal meghosszabbithat6.
Hat6rid6 hosszabbft6s esetdn a hat6rido elmulaszt6s irhoz fitzod' - a
Kdzleked6sszewezot terhel6 - szankci6k, a meghosszabbitott hataridot k6vetden
alkalmazhat6k.
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12.3 Kozbeszerzesimonitoring

A Ktizlekeddsszervez6 a kompenzdcio 6s forr6s r6szben vagy egdszben tcirtdn6
felhaszn6liis6val megval6sitott beszerz6sei sor6n kriteles a mindenkor hat6lyos Kbt.
szerinti e lj rimi 6s az Onko rminy zattal e gyiittmrikcidni.

I3. EGYUTTMUToOES,

A Felek a jelen Szerz6d6ssel kapcsolatos kcitelezetts6geik teljesit6se sor6n k<jtelesek egymdssal
egyiittmtikridni, egym6s megfelelo miikrid6s6t, feladatell6t6s6t (kozszolg6ltatrisrit) k<ilcscinrisen

el6segiteni, a m6sik F6l jogi 6s szakmai felel6ss6g6t szem elott tartva eljrirni. A Felek a jelen
Szerz6d6ssel kapcsolatosan felmeriil6 kdrddsekben k6telesek egym6ssal idoben egyeztetni, a

vitris k6rd6seket elsosorban bdkds fiton rendezni.

14. KAPCSOLATTARTAS

14.1 Operativ kapcsolattart6k szintje

14.1.1 Az operativ kapcsolattart6k egyeztetnek minden olyan esetben, amikor a Meg6llapod6s
rendelkez6seinek betart6sa 6rdek6ben sztiks6ges. Vit6s esetekben a k6rddst a vezeto

kapcsolattart6k szintj 6re utalj 6k.

Kapcsolattart6k
Onkorminyzat kapcsolattart6 cime:
Cim:7621P6cs, Sz6chenyi t6r I
Telefax szitm; 06 72 224 172

Kapcsolattart6k : Magay Mikl6s fooszt6llvezeto

Kdzleked6s szerv ezo kapcsolattart6 cime :

Cim:7632 P6cs, Sikl6si irt 52.

Telefax sz6m: 06 72 805 333

Kapcsolattart6k: dr. Bokor K6roly Kozfeladat koordinici6s vezet6

14.l.2Haazoperativ kapcsolattart6 szem6ly6ben v6ltozris ttirt6nik, azerrol val6 drtesit6s nem

min6stil a Szeruoddssel m6dosit6s6nak, de a felek halad6ktalanul k<itelesek egymrist a

v6ltoz6sr6l t6j 6koztatni.
14.1.3 Az Onkorminyzatr6szdrSl a polg6rmester jogosult az Onkorminyzat kdpviselet6ben a

jelen Szerzod6ssel meghat6rozott feladatokkal, kdzszolg6ltat6sokkal kapcsolatos

megrendel6i utasit6sok kiadiis6ra.
14.1.4 Azonnali int6zked6st kiv6n6 tigyekben (kiilonosen de nem kizir6lagosan: bir6s6gi

megkeres6sek, hat6s6gi kotelez6sek, egyes peres 6s nem peres iigyekkel kapcsolatos

adatszolg6ltatdsok, rendors6gi, [gydszsdgi megkeres6sek), amikor a megadott hatdrido

nem teszi lehetov6 a papir alapti ir6sban tcirt6nS ktizremtiktid6s felk6r6st, az adott t6ma

szerint illet6kes f6oszt6ly kiizvetleniil e-mailben is megkeresheti a krizleked6sszewez6

6ltal kijeftilt, szakmailag illet6kes kapcsolattart6j6t vagy illetdkes iigyintdzdj6t a

sziiks6ges adat szolg6ltat6sa vagy az azomal int6zked6s megt6tel6nek k6r6se ir6nt.

Ebben az esetben az azowrali int6zked6st megalapoz6 ok megjeltil6se mellett papir

alapon is r{tkiild6sre keriil az operativ kapcsolattart6k k<izott az adatszolg6ltat6s, illetve

int6zked6s irSnti k6r6s, azonban tekintettel a rovidebb hatarid6re a

Krizleked6sszervezS kdteles az e-mailben meghat6rozott hat5ridSt megtartva megtenni

a sziiks6ges int6zked6seket.
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ls. A szERz6np,s uooosirAsA JoGUToor-As. vALTozASoK KEZELESE

I 5. I Szerzod6sse I m6dos it6s6nak 6ltaLinos szabSly ai

15.1.1 B6rmelyik F6l jogosult irilsban aSzerzodessel m6dosit6s6t kezdemdnyezni, a m6sik
F6l k<iteles rendelkez6sre 6llni. A mrisik F6l koteles megismemi, tanulm6nyozni a

kezdem6nyezo F6l javaslat6t,6s arra legk6s6bb a javaslat kezhezveteldt6l sz6mitott
harminc (30) napon beltil 6rdemben reag6lni. A Felek kotelesek a m6dosit6ssal
kapcsolatos t6rgyaliisokon megfelelo felhatalmaz6ssal rendelkezS szemdlyekkel
k6pviseltetni magukat.

15.1.2 Amennyiben a m6dositds a Szeru5ddsben meghatfuozott feladat ell6t6shoz kapcsol6d6
b6rmilyen kcivetelm6ny, mennyisdgi vagy minrisdgi mutat6val kapcsolatos, Feleknek
t<irekedniiik kell arra, hogy a m6dosit6s lehetoleg a tiirgydvet megelozo dv november
3O-ig, de legk6sobb atirgydvet megelozo dv utols6 napj6ig megtort6njen.

15.1.3 Az egyes ell6tand6 feladatok minos6g6t 6rinto vl,ltoztatds k6r6se eset6n a Felek
kdtelesek felm6rni, bemutatni 6s kezelni annak frnansziroz6st 6rinto hat6sait is.

l5.l .4 A SzerzSd6s m6dosit6sa a Felek egyet6rtds6vel ds irdsban jon l6tre. Amennyiben a
Szerzod6s m6dosit6sa olyan k6rd6st 6rint, amellyel kapcsolatban biirmely hat6s6g,
hivatal egy6b szerv hozzi$6ru15sa, j6vahagy6sa sziiks6ges. a Felek a m6dosit6s elott
beszerzik a sziiks6ges enged6lyeket.

l5.l .5 A Kcizleked6sszervez6i Feladatokra vonatkoz6 rendelkezdsek m6dosft6sa sor6n a
Feleknek figyelemmel kell lennitik a Szem6lyszhllitirsirorv6ny 22. S e)
bekezd6s6ben foglaltakra is.

15.2 Jogut6dl6s

Amennyiben a jogszabiily, illetve a Szerzodds elt6r6en nem rendelk ezik, aFelek a Szerzoddsbol
eredo jogaikat nem engedmdnyezhetik harmadik szemdlyekre 6s kotelezettsdgeiket harmadik
szemdlyek nem v6llalh atjlk itt.

16.VIS MAIOR ES LEHETETLENULES

16.1 Vis maior esem6nyek

Vis maior esem6nynek min6stil b6rmely olyan elSre nem l6that6 esem6ny, amely a Feleken
(vagy kdzremtikcidon) kivi.il rillS okb6l meriil fel 6s az eintetl Fdlt6l (k6zremtik6ddt6l)
elvarhat6 gondoss6ggal sem keriilheto el, illetve h6rithat6 el, idedrtve ktilonrisen. de nem
kiz6r6 lagosan a kcivetk ezoket:

a. h6boru, h6borus, polg6rhrlborus cselekm6nyek;
b. forradalom, felkel6s, l6zadis, zendi.il6s, zavargds, polg6ri engedetlens6g,

terrorcselekm6nyek, blok6dok;
c. katasztrofillisbalesetek,

d. termdszeti katasar6f6k, p6ldriul tiizv€,s2, iirad6s,; tov6bb6 szdlsosdges idoj6r6si
k<iriilm6nyek,

e. embarg6, importkorl6tozits, energiahi6ny vagy korl6tozils, jirviny vagy karant6n,
harmadik szem6ly energetikai szolg6ltat6 szolg6ltat6siinak kimaradilsa;

"f szabotizsok, sztr6jkok (semmi esetben sem idedrtv e az ad,ott feladat ell6t6s6ban
r6sztvev6, illetve ktizszolg6ltatils kapcs6n k<izremiik6d6k6nt bevont b6rmely
szerv ezetn1l szew ezett s ztr6j ko t).
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16.2 Tilekoztatirsi k<itelezetts6g a vis maior esem6nyr6l

16.2.1 Ha vis maior esem6ny bekovetkez6se akad6lyozza vagy k6slelteti valamely Felet a
Szerzod6sben v6llalt kotelezetts6gei teljesit6sdben, akkor az erintett F6l kriteles az
6sszenien lehets6ges legrdvidebb idon beltil t6j6koztatni a miisik Felet az ilyen esem6ny
be6llt6r6l, annakjelleg6rol6s azadottFdl Szerzodds szerinti kotelezettsdgei teljesit6s6re
v6rhat6an gyakorolt hat6s6r6l.

16.2.2 Amennyiben valamelyik Felet vis maior esem6ny g6tolja a jelen Szerzod6s szerinti
kotelezetts6geinek teljesit6s6ben, akkor:

a. a F6l jelen Szerzodds szerinti, a vis maior esemdny 6ltal drintett kotelezettsegei
felfiiggeszt6dnek a vis maior esemdny megszrin6seig, azaz az adott Fdl mentestil a

Szerzoddsben v6llalt kotelezetts6gei teljesitdse, illetve hat6rid6ben t6rt6no
teljesit6se al6l olyan m6rt6kben, amilyen m6rt6kben azok teljesitbset az adott vis
maior esem6ny akadiiyozza,vagy k6slelteti 6s mindaddig, amig az adott vis maior
esem6ny fenn6ll;

b. a F6l kriteles mindent megtenni annak 6rdek6ben, hogy a vis maior esem6ny jelen

Szerzod6s szerinti kcitelezetts6geinek teljesftdsdre gyakorolt hat6sait enyhitse, de

ezzeltobbletkolts6get az OnkorminTzat-hozz5.j6rukisa n6lki.il nem okozhat,

c. a F6l koteles a vis maior esem6ny megsztin6sdrol haladdktalanul drtesiteni a m6sik

Felet ds folytatni a jelen Szerzod6s szerinti kotelezetts6geinek teljesit6s6t;
d. ha a F6l nem tartja be a fenti (b) 6s (c) alpontok rendelkez6seit, akkor az (a) alpont

szerinti jogkovetkezm5ny nem 6ll be.

l6.3.Lehetetleniil6s vis maior esem6ny tart6s fenn6ll6sa eset6n

Ameruryiben a vis maior esem6ny bekovetkez6se 6ta 90 (kilencven) nap eltelt 6s Felek a jelen

Szerzod6sben foglalt kotelezetts6geik teljesit6s6re annak ellen6re sem k6pesek, hogy minden

toltk telhet6t megtettek a vis maior esem6ny krivetkezm6nyeinek elh5ritiisrlra, Felek kcizosen

megrillapith atjitk a Szerzod6s lehetetleniil6s6t.

17 . A SZERZ6OE,S LEHETETLENULESE

Amennyiben a Kozleked6sszervezoi Feladatok ell6t6s6nak objektfv, egyik F6lnek sem felr6hat6

okb6l val6 lehetetleniil6se meriilne fel, a Felek megkis6rlik a lehetetleniil6st elkeriilni.

I8. FELMONDAS

18.1 Felmond6si tilalom

Felek meg6llapodnak, hogy a jelen Szerzod6s rendes felmond6ssal nem mondhat6 fel egyik F6l

r6sz6r6l sem.

18.2 Rendkivtili felmondiis

Felek a szerzod6st kizir6lag rendkiviili felmond6ssal mondhatj6k fel a 18.3 pontban

meghat6rozott hat6rid6kkel 6s esetekben.

18.3 Sirlyos szerzod6sszeg6s
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18.3.1 Az erintett Fdl kiz6r6lag az al6bbi tdtelesen felsorolt, srilyos szerzodesszeg6snek

minostilo esetekben legal6bb 3 h6napos felmond6si id5vel mondhatja fel a jelen

Meg6llapod6st:
a. ha az Onkorm6nyzat legal5bb 6 h6napos fizet6si k6sedelembe esik a

Kozleked6sszewezot megilleto forr6sra a Kozleked6sszervezo jogosult

felmond6sra;
b. amennyiben Kdzleked6sszervezo a 6.2 pontban irt feladatait ism6t15d6en vagy

felhiv6s ellendre sem l6tja el, illetve jelen szerz6d6s szerinti.jelentdsi, elsz6mol6si

kritelezettsdg6nek felsz6lit6s ellen6re sem tesz eleget, az Onkormilnyzat a 18.4.

pontban foglalt felmondrisi elj6r6s szerint jogosult felmond6sra.

18.4 Felmonddsi elj6r5s

18.4.1 A 18.3.1 pont b) vagy c) pontja szerinti felmond6s eset6n a Felek az alibbr felmond6si
elj 6r6st k<jtelesek lefolytatni.

a) Att6l az id6pontt6l szd'mitott 8 napon beltil, amikor b6rmelyik f61 a m6sik f6l sirlyos
szerzodesszegds6r6l tudom6st szerzett, a sdrelmet szenvedett fdl felsz6lit6 levelet kiild
a rn6sik f6lnek, melyben ir6sbeli indokoldst klr a srilyos szerz6desszegds ok6ra
vonatkoz6an.
Amennyiben az adott magyaftizatot nem fogadja el, az ir6sbeli indokol6s
kezhezveteldt6l sz6mitott l0 napon beltil id6pontot tiz a Felek kozotti kolcsonos
egyeztet6sre, melynek cdlja a Szerz6d6s srilyos megszeg6sdt kiv6lt6 ok megsziintet6se
drdek6ben megteend6 int6zked6sek meghatirrozisa. A Felek halad6ktalanul
jegyzok6nyvet vesznek fel az egyeztetdsrol, melyben meghat6rozzdk a Szerzodes
srilyos megszegdsdt kiv6lt6 ok megszi.intet6se 6rdek6ben megteendo int6zkeddsekre
vonatkoz6 iriinymutatiist 6s a vonatkoz6 hatriridoket.

b) Amennyiben a Felek nem hat6rozzitkmega sztiks6ges int6zked6seket, a c). pont szerinti
elj6r6s krivetend6.

c) Amennyiben az a) pontban foglaltak nem vezetnek eredm6nyr€, d s6relmet szenvedett
fel jogosult a jelen szerzoddst ir6sban 30 napos hatiiridovel felmondani.

18.4-2 A szerziides megsztintetds6re egyebekben a Polg6ri Tdrvdnykcinyvr6l szolo 2013. evi
V. torv6nyben (a tov6bbiakban: ,,Ptk.") foglaltak az irbnyadlk.

19. ADATVEDELEM

19.1 Adatv6delmi k<itelezetts6g teljes(t6se

19.1 . 1 A Kdzlekedesszervezo a feladatok ds krizszolgilltat6sok ell6t6sa sor6n kdteles biztositani
a szemdlyes adatok v6delm6t 6s a kcizdrdekti adatokr/inform6ci6k szolg5ltat6s6t a
hat6lyos jogszab6lyi rendelkez6sek alapjrln, azok marad6ktalan betart6s6val.

19.1.2 Kozleked6sszervezo tudom6sul veszi, hogy amennyiben tizleti titoknak min6stilo
adatokat ad 6t az dnkormanyzat rlszlre, azt koteles kifejezetten elki.ikinitett m6don
megtenni, arra utal6 jelol6ssel. Azizleti titokra vonatkoz6 meg6llapittisn6l a Ptk.2:47.
$-6ban foglalt rendelkez6sek az irdnyad6ak. Az Onkorminyzat az llyenm6don 6tadott
adatok v6delm6t koteles biztositani, aztharmadik fel r6sz6re nem adhatja 6t, tov6bb6
nem hozhatja nyilv6nossigra. Bir6srigi jog6rv6nyesit6s sor6n, vita eset6n a
Ktizleked6sszewezo, mint adatkezel6 krjteles bizonyitani, hogy az adatok val6ban tizleti
titoknak minostilnek-e.

19.1.3 A Felek a kcitelesek eljSrni annak 6rdek6ben, hogy garant6lj6k a szrimit6g6pes
rendszereikben t6rolt 6s/vagy feldolgozott valamennyi adat szakszerti meg6rz6s6t,
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biztonsiig6t, ktilonos tekintettel a kozfeladatok, kozszolgitltatiisok 6s egy6b
szol giitatits ok m e nnyi s 6 96 re 6 s m i no s d g 6re v onatko zo adatoyt a.

20. ADATSZOLGALTATAS JOGVITA RENDEZESqIPZ

A jelen Szerzod6s dsszeftggdsben felmeriilt olyan jogvita eset6ben, amely sziiks6gess6 teszi az
Onkorm6nyzat jogvitilban t<irt6no r6szvdtel6t, u f.irt"t.aesszervezo koteles az O"nkormrinyzat
6ltal megjeltilt hatriridoben, sziiks6g szerint halad6ktalanul, 6s amennyiben jogszab irly nemziqa
ki, teljes ktiriien az Onkormdnyzat rdszere adatot szolg6ltatni az 6nkorm6nyzat 6ltil megjel6lt
adatkorben.

+ jogvita felmertil6s6rol a Kdzleked6sszervez6 k<iteles haladdktalanul ertesiteni
Onkorm6nyzatot, ugyanakkor a jogvit6ban r6szv6tel sziiks6gess6g6nek meg6llapit6s6ra
Onkorm6nyzat is jogosult.

21. EGYEB ATTAI-ANOS RENDELKEZESEK

21.1 A Szerzod6s p6ld6nyai

Jelen Meg6llapod6s Felek 6 (hat) p6ldrlnyban irtik al6. Valamennyi p6ldany az alitfuils
eredetinek tekintendo, amelyek egyiittesen egy ds ugyanazon
p6ld6nyb6l 3 p6ldiny a Kcizlekeddsszewezlnel marad, a

Onkorm6nyzatot illeti, aki gondoskodik a p6ld6nyok illet6kes
szdtosztirsdr6l.

okm6n1.t jelenitik meg.
ut6n
A6

fennmarad6 3 pdldriny az
szewezeti egys6gek k<izotti

21.2 lr atme gorzes i kdte I ezetts6g

A 6.3. pontban megltatirozott feladat elkit6s eset6n a20l2l2llEU bizotts6gi hat6rozat 8. cikke
6rtelm6ben Kozfeladat-ell6t6 es az 6nkorminyzat minden - a kcizfeladat ell6t6si szerz6ddssel
osszefliggo - iratot 6s bizonylatot ellent6telez6s odait6l6sdt kciveto 10 6vig kciteles megorizni.

21.3 Teljes Szerzod6s

A Szerz6dds, amely mag6ban foglalja ahozzitcsatolt valamennyi mell6kletet is, megtestesiti a

szerzodo Felek kiizott a Szerzodes t6rgya tekintetdben l6trejott teljes meg6llapod6st, 6s

egyidejtileg hatrily'talanit a Felek kriai minden ezzel kapcsolatos elozetes sz6beli 6s ir6sbeli
meg6llapod6st, megegyez6st 6s egyoldahi nyilatkozatot, illetve b6rmilyen
sz6nd6knyilatkozatot.
Jelen Szerzod6s hat6lyba l6p6sdvel, tovibb6 hat6'lyukat veszik mindazon Meg6llapod6sok,
amelyek a jelen Szerzodds hat6lyba l6p6sdt megeloz6en a Felek ktizott szabilyozlitk a jelen

Szerzod6s meghat6rozott jogviszonyokat, jogokat 6s kdtelezetts6geket.

2t.4 R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben a Szerzod6s egyes rendelkez6sei a nemzeti vagy uni6s jogszab6lyokkal va16

i.itk<jz6s miatt 6rv6nytelenek vagy 6rv6nytelenn6 v6lnak, ez nincs kihatissal a t6bbi rendelkez6s

6rv6nyess6g6re.
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21.5 Ertesitdsek

21.5.1 ASzerzodes 6rtelm6ben tcirtdn6 b6rmilyen 6rtesit6snek ir6sban 6s magyar nyelven kell
megtcirtdnnie, 6s az 6rtesit6snek nem min6si.ilS egy6b sz6beli t6j6koztat6snak,
kapcsolattartdsnak, munkafolyamatokkal kapcsolatos kommunikiici6nak szint6n
magyar nyelven kell megtort6nnie. Az 6rtesit6st szemelyesen kell etadni etv6teli
elismerv6ny ellen6ben, yagy fax irtj6n kell elki.ildeni vagy fut6rral, illetoleg
t6rtivev6nyes lev61ben, b6rmentesitve kiildott kiildem6nyben kell eljuttatni, amelyet a

megfelel6, al6bbiakban megjeldlt cfmekre (vagy mds olyan cimre, illetve faxszitmra,
amelyr6l valamelyik F6l szab6lyszeriien drtesitette a m6sik Felet, vagy amely a m6sik
Fel szdmitra ismertt6 v6lt) kell eljuttatni.

A Kcizlekeddsszervez o reszere ki.ildendo 6rtesit6sek eset6n:

Cim: BIOKOM Nonprofit Kft., 7632Pecs, Sikl6si fit 52.

illetve,

az Onkorm funyzat r6szdre ktildendo 6rtesit6sek eset6n:
Cim: P6cs Megyei Jogu V6ros dnkorm6nyzata 7621 Pecs, Sz6chenyi t6r 1.

Fentiek vSltozitsitr6l a Felek halad6ktalanul 6rtesitik egymist. E v5ltoz6sok nem
igdnylik a jelen Szerzod6s m6dosit6s6t.

21.5.2 Amennyiben a Szerzod6s mrlskdppen nem rendelkezik, rigy bilrmely 6rtesit6st,
amennyiben a fentiekben megjelcilt cimre kiildik, a k<ivetkez<i idopontokban kell
megtettnek 6s ahhoz aFelhez, amelyet 6rtesiteni kell vagy lehet, meg6rkezettnek
tekinteni:

a. szem6lyes 5tad6s eset6n, amikor a jelen 21.5.1 pontban hivatkozott cimen 6tv6teli
elismerv6ny ellen6ben 6tadjik;

b. futrirral val6 k6zbesit6s esetdn az ifivetel id6pontjriban;
c. faxon val6 tov6bbit6s eset6n, az i.itvitel visszaigazolt befejez6sekor;
d. amennyiben az 6rtesit6st t6rtivev6nyes kiildem6nyk6nt ktildik, ugy azon a napon,

amely a t6rtivev6nyen az 6tv6tel napjak6nt szerepel, vagy ha a postai kiildem6ny
t6rtivev6nye ,,a cimzett nem kereste" jelz6ssel 6rkezik vissza, irgy itvettnek a
postiira ad6st kdvet6 5. napon minosiil.

21.6 Ir6nyad6 jog

EzenSzerz6ddsre a magyar jog rendelkezd,sei, az ir6nyad6ak. A 6.3 pont szerinti feladat
ell6t6s eset6ben az Eur6pai Bizotts6g 20l2l2llEU hathrozatinak szab6lyait kell alkalmazni.

22, H AT ALYBALEPTET6 RENDELKEZE SEK

Hatrilyba l6p6s: .A Jelen Szerz<1d6s 2018jtilius l.napjrin l6p hatrilyba.
Egyidejtileghatiiybt veszti a Krizotti.ik 20l5.jirlius,,08-6n megkotritt K<izfeladat-Ell6trlsi

Szerz6d6s ds annak minden m6dosit6sa.
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23.MELLEKLETEK

A Szerzod6s elv6lasZhatatlan rdszdt k6pezik az alitbbi mell6kletek 6s fiiggel6kek

A Felek a jelen Megdllapod6st, mint akaratukkal mindenben
j 6v6hagy6lag al6irt6k.

p6ld6'nyban

BIOKOM Nonprofit Kft.
K6pviseli: Dr. Kiss Tibor tiglwezeto
igazgato

ZArad6k:

Jelen szerzodds megktit6s6rol a Pdcs Megyei Jogti V6ros Onkorm6nyzatinak Kozgyrildse a
I l5/2018.(05.17.) szSmri hatirozatirban dontott 6s felhatalmaztaapolgirmestert e Szerz6d6s alilirisdra.

I e\u
yi ellenjegyz6s

201C J0N 25.

?cie J0ii

?

l.mell6klet Krizleked6ss zew ezoi Eves Jelent6s

I fiiggel6k P6cs viiros helyi krizoss6gi kozleked6s6nek

kozforgalmi menetrendj e

2 fiiggel6k A BIOKOM Nonprofit Kft. kozlekeddsszervez6i
tev6kenys6geinek vdrhat6 kolts6ge 2018. jflius l. -

201 8. december 3 l. kcizotti idoszakra

a BIOKOM Nonprofit Kft. r6sz6rcil

l9

P6cs, 201 8j[nius. .LG.\../1

\%_v
BIC}i< Kft.

7632Pecs, 7601 PF.176
Tel.: 72t805-333

P6cs Megyei Jogu V6ros
K6pviseli: Dr. Piiva Zsolt

nvzata



1. sz6mt mell6klet

Kozleked6ss zervezoi Eves Jelentds

A K<izlekeddsszervezoi Eves Jelent6sben minimdlis tartalmi kell€kei az adott tizleti 6we
vonatkoz6an:

a. A szerz6d6s 6.2. pontja szerinti tev6kenysdgekkel kapcsolatos kozlekeddsszervezoi feladatok

6ves telj esit6s6rol osszefoglal6.

b. A sz6llit6si teljesitm6nyek ismertetdse, statisztikai kimutat6sok, tervtdny osszevet6sek

k6szit6se.

c. Menetrendv6ltoz6sok bemutat6sa.

d. A mennyis6gi 6s a minbs6gi param6terek ellenorz6s6vel kapcsolatos jelent6s.

e. A krizleked6sszervez6i 6ves tev6kenys6ggelkapcsolatos kompenziici6, pdnztigyi elsziimoliis

az alilbbiak szerint bemutatva:

KOMPENZACIO SZAMITASI MODSZERE

Fogalom-meghat6roz6sok:

A mell6kletben szerepl6 fogalmak az al6bbijelent6ssel b(rnak:

Kozleked6sszewezoi Tevdkenys6g Bev6tele: a jelen szerzodds szerinti feladatok ellet6s6b6l
szarmaz6, a sz6mviteli torv6ny szerint kimutatott 6rbev6tel 6s egy6b bev6tel a kapott
onkorm6nyzati forr6s n6lkiil

Kdzlekeddsszervezbi Tevdkenysdg Koltsdge: a jelen szerz6dds szerinti feladatok ell6t6srib6l
eredo indokolt kcilts6gek 6s rrifordit6sok osszess6ge.

Esszerti Nyeres6g: Esszerfi nyeres€g felsz5mit6s6ra nem kertil sor.

A Kompenz6ci6 m6rt6k6nek meghatbrozdsa az alilbbi sz6mit6si m6dszer szerint tort6nik:

+ Kozszolg6ltat5si Tev6kenys6g Bev6tele

- Krjzszolg6ltat6si Tev6kenys6e Kdlts6ge

= KompenzSci6 (a feladatell6t6shoz szi.iks6ges teljes 6ves fon6sig6ny)

Amennyiben a fenti sz6mit6s eredm6nyk6ppen meghatilrozott Kompenz5ci6 osszege pozitiv
el6jehi, akkor megt6rit6sre nincs szi.iks6g.

Az alul-, vagy trilkomperuici6 mdrtdk6nek meghatfirozdsa az al6bbi sz6mit6si m6dszer szerint
tort6nik:

+ Kozszolg6ltat6si Tev6kenys6g Bevdtele



- Kozszolgiltat6si Tev6kenys69 Kcilts6ge

+ Az dnkormAnyzat 6ltal aztizleti 6vben t6nylegesen 6tadott Kompenz6ci6

Amennyiben a fenti sz6mitiis eredm6nyk6ppen meghatdrozott osszeg negativ elojehi
,,Alulkompenz6cio" tort6nt, amennyiben pozitiv elSjelii, akkor,.Trilkompenz:lci6" tort6nt.
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1. sz. fi.iggel6k

P6cs v6ros helyi kozossdgi kozleked6senek

kozforgalmir menetrendj e



2. sz. fiiggel6k

A BIOKOM Nonprofit Kft. kozlekeddsszervez6i tevdken,vsdgeinek viirhat6 kdlts6ge 2018.
jrilius l. - 2018. december 3 l. kozdtti idoszakra
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