
Határozat-tervezet melléklete 

Közszolgáltatási Szerződés 

6. számú módosítása 

 

Amely létrejött Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth 

tér 1., képviseli Szemereyné Pataki Klaudia polgármester) továbbiakban Önkormányzat, 

valamint a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-hez tartozó Kunság Volán 

Autóbuszközlekedési Zrt. jogutódjaként a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (5600 

Békéscsaba, Szarvasi út 103. sz., képviseli: Fekete Antal vezérigazgató) továbbiakban 

Közlekedési szolgáltató között az alábbi feltételekkel: 

 

1.) Szerződő felek között 2014. december 23-án Kecskemét Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 

közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására közszolgáltatási szerződés 

(továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) jött létre. 

 

2.) Szerződő felek a Közszolgáltatási Szerződés „VI. Az Önkormányzat által a 

közszolgáltatás ellátásához átadott eszközök” pontját – a 3. pontot követően – az alábbi 

rendelkezésekkel egészítik ki: 

„4. A Közlekedési szolgáltató részére a VI.1- VI.3. pontban foglaltak szerint 

térítésmentes használatra átadott eszközök vonatkozásában az önkormányzatot 

terhelő, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 14. §-a és 

69. §-a alapján számított költségekre jutó általános forgalmi adót a Közlekedési 

szolgáltató az önkormányzat által kibocsátott számla ellenében megtéríti. 

5. A VI.4. pont tekintetében az általános forgalmi adó alapját az eszközök átadásától a 

szerződés hatályának megszűnéséig az önkormányzatnál jelentkező költségek 

képezik.” 

 

3.) Szerződő felek a Közszolgáltatási Szerződés „IX. Pénzügyi feltételek” pontját – az 5. 

pontot követően – az alábbi rendelkezésekkel egészítik ki: 

„6. A VI.4. pontban foglaltak szerinti általános forgalmi adót a Közlekedési szolgáltató 

az Önkormányzat által kiállított számla alapján az Önkormányzat bankszámlájára 

történő utalással, a számla keltétől számított 90 napos fizetési határidővel, de 

legkorábban az általános forgalmi adó összegének a Közlekedési szolgáltató felé 

történő kifizetését követő 8 napon belül fizeti meg. 

Az Önkormányzat jogosult a Közlekedési szolgáltató késedelmes fizetése esetén 

késedelmi kamatot felszámítani a Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerinti 

mértékben, melyet a Közlekedési szolgáltató köteles megfizetni. 

 

4.) A Közszolgáltatási Szerződésben és annak mellékleteiben rögzített minden egyéb 

rendelkezés változatlan tartalommal hatályban marad. 

 

Szerződő felek jelen szerződés-módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

Kecskemét, 2015.  

 

 …………………………………… …………………………………… 

 Szemereyné Pataki Klaudia Fekete Antal 

 Polgármester Vezérigazgató 

 Kecskemét Megyei Jogú Város DAKK Dél-alföldi  

 Önkormányzata Közlekedési Központ Zrt. 
 


