Határozati javaslat 1. melléklete

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
XXXV. számú módosítás
amely létrejött egyrészről
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 20.;
adószám: 15735588-2-09; képviseli: Dr. Papp László polgármester), mint a közszolgáltatás
ellátásáért felelős (a továbbiakban: Ellátásért felelős),
másrészről
a CÍVISBUSZ Konzorcium (tagjai: a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság [székhely: 4025 Debrecen, Salétrom utca 3.; adószám: 11553849-2-09,
cégjegyzékszám: 09-10-000233] és az INTER TAN-KER Tanácsadó és Kereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság [székhely: 1045 Budapest, Istvántelki utca 8.;
adószám: 14025336-2-41; cégjegyzékszám: 01-10-045732]; tagjai nevében képviseli: Nagy
Attila, a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója),
mint közszolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),
- együttes említésük esetén: felek (a továbbiakban: Felek) – között alulírott helyen és időben,
az alábbi feltételekkel:
Az Ellátásért felelős és a Szolgáltató a helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti
személyszállítás-közszolgáltatás ellátására Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 269/2008. (X. 2.) Ö.h.-a alapján 2008. október 10-én megkötött
közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) közös megegyezéssel
az alábbiak szerint módosítják:
1./ A Közszolgáltatási Szerződés 2. melléklete „A helyi menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatási autóbusz járatokon 2017. január 01-jétől fizetendő díjak" című VI.
fejezetének címe és szövege az alábbiak szerint módosul:
„VI. A helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási
autóbusz járatokon
2018. január 1-jétől fizetendő díjak
1.) Menetjegy díja az autóbusz vonalakon
a. elővételben vásárolva:
b. járművön vásárolva:

260.- Ft + ÁFA
315.- Ft + ÁFA

2.) Tömbjegy díja autóbusz vonalakon:

2.600.- Ft + ÁFA

3.) Kombinált jegyek díja:
a.) 1 napos jegy:
b.) 3 napos jegy:
c.) 7 napos jegy:

945.-Ft + ÁFA
1.969.- Ft + ÁFA
2.520.- Ft + ÁFA

4.) Csoportos diákjegy autóbusz vonalakon:

394.-Ft/fő + ÁFA

5.) Kiscsoportos jegy:

1.574.-Ft + ÁFA

6.) Családi jegy autóbusz vonalakon:

2.047.-Ft + ÁFA

7.)
Arcképes
és
arcképnélküli
utazási
igazolvánnyal,
diákigazolvánnyal együttesen érvényes bérletszelvény díja az
autóbusz vonalszakaszokon
a.) arcképes, kombinált összvonalas bérletszelvény díja:
egy évre:
egész hónapra:
fél hónapra:
b.) tanuló havi kombinált bérletszelvény díja:
c.) nyugdíjas havi kombinált bérletszelvény díja:
d.) kisgyermekes havi bérletszelvény díja:
e.) arckép nélküli kombinált, összvonalas havi bérletszelvény díja:

56.693.- Ft + ÁFA
5.197.- Ft + ÁFA
3.386.- Ft + ÁFA
2.992.- Ft + ÁFA
2.992.- Ft + ÁFA
2.984.- Ft + ÁFA
15.591.- Ft + ÁFA

8.) Arcképes utazási igazolvánnyal, diákigazolvánnyal együttesen
érvényes kiegészítő bérletszelvény havi díja:
a.) tanuló havi kiegészítő kombinált bérletszelvény díja:
b.) kombinált általános kiegészítő bérletszelvény díja

2.677.- Ft + ÁFA
3.465.- Ft + ÁFA“

2./ Felek megállapítják, hogy a Közszolgáltatási Szerződés jelen módosítással nem érintett
egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak és a jelen szerződés-módosítás a
Közszolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
3./ A jelen szerződés-módosítás 8 eredeti példányban kerül aláírásra, amelynek 3 példánya az
Ellátásért felelőst, 5 példánya a Szolgáltatót illeti meg.
Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen szerződés-módosítást értelmezően elolvasták,
megismerték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
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