
 

 

Szám:111/1183-3/2021 

Összevont jelentés a 2012. évi XLI. tv. 5. § (5) bekezdésében foglalt 

közzétételi kötelezettség teljesítéséhez 

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) mint meghatározott  

felelősségi körébe tartozó illetékes, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelet 

7. cikkének (1) bekezdése alapján közzéteszi, hogy az autóbusszal végzett helyi menetrend 

szerinti személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet; 

I. Közszolgáltatási szerződésre vonatkozó adatok 

1. közszolgáltatási szerződés tárgya: 
Gödöllő Város közigazgatási területén 

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti 

személyszállítási feladat 

2. közszolgáltatási szerződésben szolgáltató: VOLÁNBUSZ Zrt. 

 
3. közszolgáltatási szerződés érvényessége: 2021. december 31. 

II. 2020. évre vonatkozó adatok 

1. tarifa a közszolgáltatási szerződés 6. sz. 

melléklete tartalmazza a tarifát 

2. tarifaemelés mértéke 2020. évben nem történt tarifaemelés 

2. ellátott vonalak száma 16 

3. indított járatszám (járat) 38 800 

4. menetrend szerinti kilométer (km) 247 600 

5. szolgáltatást végző járművek darabszáma (db) 6 

6. szolgáltatást végző járműállomány átlagéletkora 

(év) 
4,7 

III. Számviteli adatok/támogatások (ezer Ft) 

1. Tárgyévi közlekedési bevétel 39 443 

2. Helyi közlekedés 2020. évi normatív 

támogatása 
0 

3. Tárgyévi önkormányzati ellentételezési igény  118 493 

4. Tevékenység adózás előtti eredménye 8 832 

 

Gödöllő, 2021.10.05.      

 

                      Dr. Gémesi György 

polgármester 





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Bárdy Péter


Egyedi azonosítója: bardy.peter@godollo


Beosztása: Alpolgármester


Szervezeti egység megnevezése: Polgármesteri Kabinet


Szervezet megnevezése: Gödöllői Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2021-10-15T00:23:18+02:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh







 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu			
			 
				 
					 userpwd
				
				 
					 edirectory
				
				 
					 Bárdy Péter
					
				 
					 bardy.peter@godollo
					
				 
					 Alpolgármester
				
				 
					 Polgármesteri Kabinet
				
				 
					 Gödöllői Polgármesteri Hivatal
									
				 
					 2021-10-15T00:23:18+02:00
										
			
		
	



		2021-10-15T00:23:19+0200


		2021-10-15T00:23:21+0200




