
45/2017. (III.30.) határozat melléklete 

 

Közszolgáltatási Szerződés 

1. 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. (6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. sz., 

képviseli: Fekete Antal vezérigazgató) továbbiakban Közlekedési szolgáltató között az alábbi 

feltételekkel: 

 

1.) Szerződő felek között 2016. december 22-én 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 I.4.b.) pontban foglaltakat törlik. 

 

3.) Szerződő felek a Közszolgáltatási szerződés VI.2. pontban foglaltakat törlik.  

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

Közszolgáltatás ellátásához hasznosításra átadott eszközök” 4.1. pontját a következőre 

módosítják: 

„4.1. Az Önkormányzat az I.5. pontban foglaltak szerinti dinamikus utastájékoztatási 

és forgalomirányítási rendszert a 3. mellékletének 4. pontjában foglaltak szerinti 

feltételek mellett a Közlekedési szolgáltatónak a Közszolgáltatáshoz kapcsolódó 

feladatok ellátásra pénzbeli térítés nélküli használatba adja azzal, hogy a Közlekedési 

szolgáltató a hardver és szoftver eszközöket kizárólag a Közszolgáltatás céljára 

használhatja, ezekkel bevételszerző tevékenységet nem folytathat. A Közszolgáltatási 

Szerződés időtartama alatt a helyi személyszállítási közszolgáltatás igénybevételéhez 

kötődő menet- és bérletjegyek ármegállapítása során ezen eszközök használatából 

adódó szolgáltatási színvonal emelkedésére nem hivatkozhat, azt nem építheti be 

díjszabási javaslataiba.” 

 

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

Közszolgáltatás ellátásához hasznosításra átadott eszközök” 5.1. pontját a következőre 

módosítják: 

„5.1. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Közszolgáltatás ellátásához a közszolgáltatási 

feladatokat ellátó járműállomány elhelyezésére, műszaki és karbantartási 

feltételeinek biztosítására Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

beruházásában a kecskeméti 8683/360 hrsz-ú ingatlanon „a Kecskemét város 

közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése 

soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével – KÖZOP-5.5.0-09-11-

2012-0022” projekt részeként megvalósuló telephely építményeit, valamint a 

telephelyhez tartozó berendezéseket, eszközöket az arra vonatkozó használatbavételi 

engedély jogerőre emelkedését követően, külön önkormányzati döntésen alapuló 

átadás-átvételi eljárás keretében, a 3. számú melléklet 5. pontjában részletezett 

feltételekkel pénzbeli térítés nélkül a Közlekedési szolgáltató használatába adja. 
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6.) Szerződő felek a Közszolgáltatási Szerződés „VI. Az Önkormányzat által a 

Közszolgáltatás ellátásához hasznosításra átadott eszközök” 5.2. pontját a következőre 

módosítják: 

„5.2. A Közlekedési szolgáltató vállalja, hogy: 

a.) a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházásában a kecskeméti 

8683/360 hrsz-ú ingatlanon „a Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, 

átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós 

autóbuszok beszerzésével – KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022” projekt részeként 

megvalósuló telephely építményeit, valamint a telephelyhez tartozó berendezéseket, 

eszközöket az arra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedését 

követően, külön  átadás-átvételi eljárás keretében, a 3. számú melléklet 5. pontjában 

részletezett feltételekkel haladéktalanul használatba veszi, és annak fenntartásáról, 

üzemeltetéséről saját költségére és terhére gondoskodik; 

b.) a fentiekben átadott felépítmények, eszközök, berendezések vonatkozásában a 

KÖZOP-5.5.0-09-11-2012 projekthez tartozó megvalósulással kapcsolatos 

utóellenőrzések és adatszolgáltatás tekintetében az Önkormányzattal együttműködik.” 

 

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

közszolgáltatás ellátásához hasznosításra átadott eszközök” pontját – az 5. pontot 

követően – az alábbi rendelkezésekkel egészítik ki: 

„6. A közlekedési szolgáltató részére a VI.3. és VI.5. pontban foglaltak szerint pénzbeli 

térítés nélküli használatba átadott eszközök vonatkozásában az önkormányzatot 

terhelő, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 69. §-a 

alapján számított költségekre jutó általános forgalmi adót a Közlekedési szolgáltató 

az önkormányzat által kibocsátott számla ellenében megtéríti. 

7. A VI.6. pont tekintetében az általános forgalmi adó alapját az eszközök átadásától a 

szerződés hatályának megszűnéséig az önkormányzatnál jelentkező költségek 

képezik.” 

 

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

pontot követően – az alábbi rendelkezésekkel egészítik ki: 

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

az Önkormányzat által kiállított számla alapján az Önkormányzat bankszámlájára 

történő utalással, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel 

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.” 

 

9.) Szerződő felek a Közszolgáltatási szerződés 3. számú mellékletének 2. pontjában 

foglaltakat törlik.  

 

10.) Szerződő felek a Közszolgáltatási Szerződés 3. számú mellékletének „A Közlekedési 

szolgáltató használatába kerülő létesítmények és eszközök, és azok működtetésének és 

használatának feltételei” 5.2. pontjának első mondatát a következőre módosítják: 

„5.2. Az Önkormányzat beruházásában a kecskeméti 8683/360 hrsz-ú ingatlanon a 

projekt részeként megvalósuló telephely építményeinek és annak működtetéséhez 

beszerzett eszközök és berendezésének használatának időtartama a telephely 

használatba vételére vonatkozó hatósági engedély jogerőre emelkedését követő, 

külön önkormányzati döntésen alapuló átadás-átvételtől kezdődően a 

Közszolgáltatási szerződés időtartama.” 
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11.) 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, 2017.  

 

 

 

 

 

 …………………………………… …………………………………… 

 Szemereyné Pataki Klaudia Fekete Antal 

 Polgármester Vezérigazgató 

 Kecskemét Megyei Jogú Város DAKK Dél-alföldi  

 Önkormányzata Közlekedési Központ Zrt. 
 


