
K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város területén végzett menetrend 

szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 4.2. pontjának 

módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2015. (I.22) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló 

közszolgáltatási szerződés 4.2. pontjának módosításáról 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város területén végzett menetrend 

szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 4.2. pontját 2015. 

február 01. napjával az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

„4.2 Megrendelő a szolgáltatásért havi bruttó 2.094.477,-Ft hozzájárulást fizet, a vállalkozó 

pedig koncessziós díjat nem köteles fizetni. Ezen vállalkozói díj magában foglalja a tanítási 

napokon napi három alkalommal, illetve péntek délutánonként további egy alkalommal 

történő Ercsi-Sinatelep és Ercsi Eötvös József Általános Iskola, valamint Napfény Óvoda 

állomások közötti személyszállítás ellenértékét ideértve a jegyek és bérletek árát is.” 

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a határozat mellékletét képező 

közszolgáltatási szerződés módosításának megkötésére és a díjak közzétételére. 

 
Felelős: Győri Máté polgármester 

Határidő: 2015. január 31. 

 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Melléklet a 17/2015. (I.22.) Kt. sz. határozathoz” 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  

MÓDOSÍTÁSA 

 

amely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő utca 20.) 

képviseletében Győri Máté polgármester mint Megrendelő,  

 

másrészről Makkai Attila (2451 Ercsi, Panoráma u. 19.; adószám: 65403662-2-27; fő 

tevékenységi köre: 493101 autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás), mint 

közszolgáltatást ellátó vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel: 

 

1. A 2009. július 31-én kelt, 2010. december 12-én, 2011. december 13-án, 2012. december 

18-án, 2013. január 2-án, 2014. január 31-én és 2014. december 16-án módosított, Ercsi város 

területén menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés 4.2. pontja 2015. február 1-jével az alábbiak szerint módosul: 

 

„4.2 Megrendelő a szolgáltatásért havi bruttó 2.094.477,-Ft hozzájárulást fizet, a vállalkozó 

pedig koncessziós díjat nem köteles fizetni. Ezen vállalkozói díj magában foglalja a tanítási 

napokon napi három alkalommal, illetve péntek délutánonként további egy alkalommal  

történő, Ercsi-Sinatelep és Ercsi Eötvös József Általános Iskola, valamint Napfény Óvoda 

állomások közötti személyszállítás ellenértékét, ideértve a jegyek és bérletek árát is.” 

 

2. A szerződés egyéb részei változatlanok, azonban az abban nem szabályozott vagy a 

személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben másképp szabályozott és 

kötelezően alkalmazandó rendelkezések tekintetében a törvény előírásait is alkalmazni kell. 

 

Ercsi, 2015. február 1. 

 

 

 

 

 

  Győri Máté               Makkai Attila 

  polgármester         Vállalkozó  

 

 

 

 


