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Közszolgáltatási szer:t;ődés I. sz; módosítása

Szeged Megyei .Togú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., adószám:
15484000-2-06, bankszámlaszám: 12067008-00102705-00100002, KSH szám: 154848000-7511-
321-06, képviseli: dr. Botka László polgánnester), mint a helyi személyszállítási feladat ellátásának
felelőse (megbízó) és a

Szegedi Közlekedési Kft. (6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8., adószám: 11092612-2-06, bankszámla
szám: Raiffeisen Bank Rt. 12067008-00t43725-00100003, képviseli: dr. Dózsa Gábor ügyvezető
igazgató), mint szolgáltató, a közöttük .,

_ Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási terUletén, menetrend. alapján villamossal, trolibusszal és
autóbusszal végzett helyi közforgalt1l,lt" sze~i1,élyszállítási (tömcgközlekedési) 'közszolgáltatás
ell~tása, az ehhez szükséges önkonnányzati tulajdonú infra$t]'uktúra !11üködtetése;továbbá a
megbízó tulajdonában l~vőhelyi közutakOl1 fizető parkolóhelynek kUelölt, külön rendeletben
felsorolt útfelületek üzemeltetése tárgyá.ban ... '

2006. december IS-én létrejött, Közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) :2008.
január..l-i hatállyal az alábbiak szerint módosítják:-
1. A 3. pontban a "szolgáltató" meghatározása az alábbiaba 111ÓdosuI:

'. .
"A "szolgáltató": az a tenné~zetes vagy jogi szcl1lély~aki a szerzöd.és {ntelmébeHaz 1990.
évi LXV, tv. szerinti t<özszo1gáltatásteljesítésére vállalko:;dk.". ..' .

2.A 3. pont az alábbiak:k~legészül ki: •
•

"A "koQTdinátor":az a szervezet, amelyet megbízó a jelen szerződés szerinti ,tárgyi és .
, pénzügyi folyamatok lebonyolítására' megbíz. A, kOOJ,:dinátormegbízásáról, illetvc~ü
koordinátor személyében bekövetkező változásrpl a megbízó a szolgáltató+.hal~déktalhnul,
értesíti." . '. .

, 3. A 4.3 IJOntelső mQudata ~:Z;alábbiakra 111.ódosul:

"Szolgáltató, l1.1int,a villamosok,trolibuszok, és alJtóbuszok tiZemeltefője, a szerzödés
, tárgyát képező szolg~ltatást mCl'1e(díj bcwUele.k ellenében ~ a vonatkozó jogszabályi
előírások bet~lliá$amellett ;. kötele~ vég.ezni." .

..4. A 4.5 pont máso,dik mondata az:alábbí;,tKramóclQsl,ll;.
, ,

"Szolgáltató csak olyan jánnűvet áHíthat :forgalomba, amely a hivatkozQtt lru:llékletben,
valamint a hatályos jogszabálYQkban előírt feltételeknek Inindenben megfelel, minden
biztollság- és forgalom technikai berendezése .n1Ygfelelő~ tjz,emképes állapotban van,
rendelkezik a szükséges tartozékQkkal és felszerelési tárgyakkaL" .. ,

5. Az 5.1 pont második m.ondata az alábbiakra iI1ódo~mli

"A'z elfogadott tarifa. ~s cl várhQt6. ufClsjorgalQln ((lqpjan ff/rve~tftt beliétele~ valamint a
tervezett . teljesítmény-kibocsátásl1Oz hpcsolód6 :". költségek és '. ráfordítások
figyelembevételével kerillmeghatároz;ásra a terveliett. pém;Ugyi támogatás Cisszege,lllelye.t
~z öl1J(OI1l1á,tl)'zat az éwskö}t$égvetésébe beépít.n . '.'...~..... - . " ."
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6. A6.1 pont utolsó bekezdése törlé~re kf,':rUl.

7. A 9. pont az alábbiakra módosul:

,,9. A szerződés melléJdefei

L Menetrendi előírás
II. Pálya- és felsőVf;lzeték,.hálózat l1lűködtetési szerzödés
III. Műszaki követe1111é~lyek
IV. Minőségi követelményrendszer
V. Kereskedelmi megállapodás
VI. Kötelező technológiai előírások
VII. (hatályon kívül helyezw) .
VIII. Éves jármüfejlesztési terv
IX. Megbízó tulajdonát képezQ vagYQl1tár~yak
X. Éves fejlesztési ütemterv (infi"astruk.türa) .

9.1 Jelen szerződés vm., IX. ésX:. 111e]lékletei SZeged Megyei .Tagú Város Önkonnányz.ata
éves költségvetési rendeletének elfagadásával egyidej\íleg akÚlalizálásra kerülhetnek."

Felek a Szerződést egyebekben neu], módosí~ják.

Jelen szerződés-módosítást Szeged MJV K,özgyülése 36/2008,(11. IS.) Kgy. sz. határozatával
hagyta jóvá.
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