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EGYíITTilÚKöDÉ$ MEGÁLLAPoDÁS

amely létreffi egyrészról a xÖRös volÁr{ AutóbuszközIekedósi Zrt 58t0. Bókóscsaba,
*3lTi tlt,l03. _/cégszám: 04..í0_00í,415, pénáorgalmi jelz6sám: Orn Éa* Hyrt.
11733003-20123859-00000000, adószám: 11043ó&-2-04' mint épdó, tovabbiakban úoHn,
másrégÉl a városl önkormányzat lledgyesegyháza 5666 íltedgyosegfiláza, kossuth
!a.ios.9l í.pénzforgalmijelzósám: 11rcúb7-1Ő5Mo834ooooooo-áaosá-, Íátiszlt-z-
U4; mlnt VevÖ, továbbÍakban Vitró között alulírott helyen és idópontban az alábbi feltételekkel:

A Volán ezen szerződé9. leretei között vállalja, hogy a Vevó által képviselt oktatásiíntéznények tanu|ói, diákjai részóre, egy téteiben tórteno vasanas eseign áiuLpssat
tÖrténó fzetésl móddal biáosítja az autóbÜsszal történő iskolába járáir,a szorgaÜ herykozi
bérletJegYeket. AVevó által képüselt ohatási intézmónyek a 2. sz. mellékletbeiiatatnarn

2. l y:yo vállalja, hogy a havi_bérlet szükséglehek megfetelóen havi bérleügénylé§t és
Ny_ilatkozatot (1 .sz. melléklet) tölt ki é§ juttat eI tárgyhót hegd6zo tro t *,zÉ. 'ii.zotti
idó§zaköan a Volán képviseiójénék.

A havi, bérletígénylónek az alábbi adatokat kell trartalmaznia: a vevö neve, címe,banksámlasáma, adósáma, sz9-rv9ze! egység kód, bérlet típus ,"ónöuéii.", oosám, bruttó ár, helyközl bérlet esetén tm övelit. -

| lerPliglnles eljuttatható,személye_sen, postai rlton: Köós Volán Zrt. Ügyfélszolgálati
iroda 5600 Békéscsaba, Andrássy rli sz+s. (tel.:66/523-560; fax.: 66/524-5ó), ó-mait"n;oerei.esáerúDkorosvolan.hu A bdileügénylési a Vorn vissáígáátiá.- 

- -
A.beérkezett leénvek alapján_a Volán a bérletjegpke! azok érvényességét megelóz6hóban, de.legkésóbb olyan idó_pontban a ja át,'juiíafia á az elóre-eóv"aJtáit'roaon 

"vevő képviselóJénelq hogy_ a i. pont sze'rirrti iiiercsi natarioo úu"iiíe"eö ,inirurn smunkanap rendelkezésre álljon.
§ .eredet| Nyilatkozatot 

,..- T9,o:. Volán Zrt, Ügyfélszolgálaü iroda 5600 Békéscsaba,Andrássy út 37-{3, sz. alá kell.a_Vevönek leadnÉ, eljuttrainia 
". "roi" "gy"ái;Í;ooo^ffi:r:ffi i:liil?il,:ti#i"!ó;ár:f *iláflTniÉ 

munkanapor,on g.ÖÓ -i2Ö iozotti

3. A volán a bérletek átadásakor azokdliszabási árával egyező értékól szóló számlát ad át ay"p f*ér, melyrrek flzetési határiáeje: a rcrieret áiveteretot szamftótt s *üirin"ponbelül,._teljesítésének idópontja: a béfleíek átradásánai na.o!a. A béddtek e*lnvJ..egetmegelözó hónapban történó áfuétel esetén a fzetrisi hatá'ridó bú;lj;úb'J;;Ji utotsomunkanapja.
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A vevó,.vállalja a számta ellenértékánek a számlán feltüntetett fizetési határídón belülikiegyenlítésót a Körös Ycilán.Zrl. pT|.Balk trt}rt.itzesoos-z0123859-0oooo000 számr]banksámlájára történö átutralással. n naurtooiuíéúse eseten . ú."oij"óüJbálybanelőírt kásedelmi kamat kétszeresét köteles ;"Úá;Í
4. A volán vállalja, hogy a tanulói lébám változása miatt fel nem használható bérletJegyekárát, kezelési és postraköltség nélkül téítl vissza.

Ennek érdEkében a Vevónek.9 bérl9teket lJstan a koil juttatnia a Körös Volán Zrt.Ügyfélszolgálati iroda 5600 Békéscsaba, RnOE rv Ut SZ+S. sz. alá.A V9ján a bérletJegyek tárgyhó 10én á1.oo aÁőiórteno oáéÉie*e, ill. postára aclásaesetén azok tgljes árát, tárgÍhó 1lén 0o.oo oaioj, áo-an zaoó oúióibiá,i-íi&i".er",
ill. postára adása esetén aák árának 50%-át té;hi iri§sza.A V.o]án a.bérletjegyek Fruvhó 2íén o0,oo;É uuni beérkezése, ill. postára adásaesetén azok árát nem téríti üssza

Jelen szezödásben nem yabálpzott kérdésekben a ptk. vonatkoá rendélk.zé§ei azirányadóak. A fulek között tetmártir ütas'iéi;öJi* t"r"i 
"liriaül"s"n'"ffil-. xo.ottkísérlik meg rendezni, enn_ek.ercdmenyteÉn"el"-"i."ten a aekdcsa6ai-iáá"orro"agklzárólagos llletólességét köfl k ki.

J",|"n :*rgqgrt a felek az aláírás napJától koadödóen határozatlan idótaítamra kötik, aábármelyik fél ,l5 napos felmondási it óveiÍráiún, úao-üás nerturidr*nJh"tj;. 
' "- *

E szezödes keretel közöttl elsó bérleMsárlási hónapot a íelek elózetesen egyeáetik.

A vevő tudomásul veszl, hogy a volán a íelmondási idó betartása melleü felmon ja aszerzödést, ha a Vevő a fizoéú-határidot a sa;at rriÉá;aÜl turrepi, - "'-"-'- .-.'''.J

A szerzódó felek a szezódésben foglaltakat, mlnt akanatukkal mindenben egyezót írják alá.

Békéscsaba, 20í 3, szeptember,J.b*

A penziigyi ellenjegyzést
elvegeztem;

KÖRÖS VOLÁN ZRT.

Fekete Antal
vezérigazgató
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Városi ön korm-áÍ}zat Mád gyesegyháza

Ruck Márton
polgármester



2.sz. mel|éklet

Yárosi Önkormányzat Medryeses/háza áttal képviselt iskoták név és címlistája

1./ §chéner MiháIy ÁItalános Iskola

5666 Medgyesegyhaza. Luther u 7.

Szervezeti egységkód: 03 6008

számlázási név és cím:

Városi Önkormányzat

5666 Med5lesegyházq Kossuth tér 1.

Adószám : 1S7 2521142-04

Ruck Mtírton
polgármester

á.,|rS1*,' "'enj 
egyzést



Nyilatkozat

A Városi Önkormányzat Medgyesegyháza fenntartásában lévó oktatási intézmény
hivatalos képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem.
(megnevezés:,Schéner Mihály Altalános lskola
székhely:.5666 Medgyesegyháza, Luther u 7.
szervezeti egységkód: KLlK 036008 )
tanulói a megrendelés leadásakor összesítve bérletigényléshez.

Összesen a Medgyesegyházi Schéner Mihály Áhalános lskola a következő tanulói
bérletigénylést adla le 2013, október hónapra.

28 db 10 km-es tanuló bérlet

összesen 28 db tanulói bérlet

Kelt. : Medgyesegyháza, 20'1 3. szeptember hó 24. nap

'"ffiÉ 
oktatásiintézmény
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Nyilatkozat

Alulírott, Városi Önkormányzat Medgyesegyháza, Ruck Márton polgármester által képviselt
oktatási intézmény hivatalos képviselóje az alábbi nyilatkozatot teszem.
Azalábbifelsorolásban szereplók Városi Önkormányzat Medgyesegyháza által képviselt
oktatási intézmény
(megnevezés:...Schéner Mihály Áhalános lskola
székhely:.5666 Medgyesegyháza, Luther u 7.

szervezeti egységkód: 036008)
tanulói a megrendelés leadásakor.

Ezen nyilatkozatot a Körös Volán zr1. a 2012. éVi LXl, tórvény a személyszállítási szolgáltatásokról 33.§ (a) c) pontjában

megfog;lmazott íeltételek igazolására kéri be és a Bérletigényló elválaszthatatlan mellékletét képezi, Továbbá ezen
nyilátkózat alapján a Körös Volán zrt. jogosult a fenti tételek után Szociálpolitikai N/enetdíj-támogatás igénybe Vételére,

1 Barát Martin Med gyeSegyháza-Bánkút,
Petófi u 5.

72726947912

2 Ember lmola Medgyesegyháza-Bámkút,
Dózsa u 18,

72726982303

Elekes Aron Medgyesegyháza, Baross u

12lA
72726959056

4
Balázs Tibor

Medgyesegyháza-Bánkút,
Árpád u 18.

72560241046

5 Toma Edina Medgyesegyháza-Bánkút,
Árpád u 2.

72560247916

6
Tórök Dénes

Medgyesegyháza-Bánkút,
Dózsa U 7-

77560247700

7
Balog Szabolcs

Medgyesegyháza-Bánkút,
Kossuth u 2.

72560242446

B poliák Márton Medgyesegyháza-Bákút,
Pétőíi u 23.

72560243102

o
Gera Attila

Medgyesegyháza-Bánkút,
Honvéd u 6.

72430110659

10
Koska Bence

Medgyesegyháza-Bánkút,
Baross u 14lA

72430117435

11 Menyhárt Márk Medgyesegyháza-Bánkút,
Árpád u 9,

72430108365

12 Báráth Mercédesz Medgyesegyháza-Bánkút,
Petófi u 5,

72347381215

lJ
Benkó Dániel

Medgyesegyháza-Bánkút,
RózSa u 18,

72347381485

14
kóvács Rebeka

N4ed gyesegyháza-Bánkút,
Petőfi u 25,

72347390878

15
Lados László

Medgyesegyháza-Bánkút,
Árpád u 18/B

72347392649

lo
Elekes János

Medgyesegyháza-Bánkút
Baross 12la

72147168039

17
poliák paaik László

Medgyesegyháza-Bánkút,
Petőfi u 23.

72139662682



í8 Pós Diána
Med gyesegyháza-Bán kL]t,

Honvéd u 10,

72139665675

Sorszám Név Lakóhely oM azonosító
,19

kovács Nikolett
Med gyesegyháza-Bánkút,
Kossuth u 17l2

71624038385

20
Benkö Nikolett

Medgyesegyháza-Bánkút
Rózsa u 18,

7,16127 59999

21
Danó Daniella

Medgyesegyháza-Bánkút
Petófi u 10 sz.

71612762063

22
kovács Barbara

Medgyesegyháza-Bánkút
Petófi u 2.

71612764531

23
Lados Anna lmola

Medgyesegyháza-Bán kút
Árpád u 18/b

71612765889

24
Menyhárt László

Medgyesegyháza-Bánkút
Arpád u 9 sz.

71612766545

25
Agócs Dávid

Medgyesegyháza-Bánkút,
Petófi 26

72620677853

zb

Liker Gábor

Medgyesegyháza-Bánkút,
Baross 8/a

73555071706

27

Megyeri Gábor

Medgyesegyháza-Bánkút,
Rózsa 26.

75360835720

28
kovács Tünde

Medgyesegyháza-Bánkút,
Kossuth 17l2,

79232170454

Kelt.: Medgyesegyháza,20í3. szeptember hó 24. nap
ellenjegyzést

Városi Ön

Ezen nyilatkozatot a Körös Volán zn. a 2012. évi LXl. törvény a személyszállitási szolgáltatásokról 33.§ (a) c) pontjában
megíogalmazott feltételek igazolására kéri be és a Bérletigényló elválaszthatatlan mellékletét képezi. Továbbá ezen
nyilatkozat alapján a Körös Volán Zrt. jogosult a fentitételek után szociálpolitikai Menetdíj-támogatás igénybe Véte|ére,


