
Közszolgáltatási-szerződés II. sz. módosítása

Szeged Megyei Jog1Í, Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., adószám:
15484000-2-06, bankszámlaszám: 12067008-00102705-00100002, KSH szám: 15484000-8411-
321-06, képviseli: dr. Botka László polgármester), 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. 12067008-00143725-00100003, képviseli: dr. Dózsa Gábor ügyvezető
igazgató), mint szolgáltató, a közöttük

_Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén, menetrend alapján villamossal, trolibussza1 és
autóbusszal végzett, helyi közforgalmú személyszállítási (tömegközleked~si) közszolgáltatás
ellátása, az ehhez szükséges önkormányzati tulajdonú infrastruktúra működtetése, továbbá' a
megbízó tulajdonában lévő helyi közutakori fizető parkolóhel)rnek kijelölt, külön rendeletben
-felsorolt útfelületek üzemeltetése tárgyában-

41 2006. december IS-én, létrejött, 2008. _március 13-idátummal módosított Közszolgáltatási
szerződést(továbbiakban: Szerződés) 2008. július l-i hatállyal az alábbiak szerint módosítják:

- 1.Az l. pont ai alábbiakra módosul:'

--
2. A 4.2 pont az alábbiakra módosul:

. '

-Szeged Megye( Jogú Város .közigazgatási _teruletén,- menetrend alapján villamossal,
trolibusszal és autóbusszal vég~ett helyi közforgalinú sze~élyszállí~si (tömegközlekedési)
közszolgáltatásellátása, továbbá a megbízó -tUlajdonában levő helyi közut3kon fizető
parkolóhelynek kijelölt, külön rendeletben felsorolt útfelűletek üzemeltetése."-

. __,,~. A szerződés Járgya
!

'lA szerződés tárgyát képező, jelen szerződésben rögzített módon megbíiónak nyújtandó
.szolgáltatás a villamossal, trolibusszal és autóbusszal történő, komplex, menetrend szerinti
helyi tömegközlekedési szolgáltatási alaptevékenységet tartalmazza. Komplex szolgáltatás
-alatt felek a következőket értik:

személyszállítás végzése menetrend alapján;
az értékesítőhelyi, illetve hálózati jegy- és bérletértékesítés;
járművezetőijegy- és bérletellenőrzési tevékenység;
járművezetői, megállóhelyi, illetve vonali utastájékoztatás;
járművek kiállítása, műszaki, esztétikai állapotának biztosítása;
forgalomirányítása, egyéb forgalmi tevékenység (pl. baleseti helyszínelés);
javaslattétel a koordinátor felé amenetrendi változásokra;
a 2.4 pontban hivatkozott törvényben fizető parkolóhelynek kijelölt helyi közutak és
közterületek üzemeltetése, a parkolási díjak beszedése és ellenőrzése."

._"ii -
3. Felek a Szerződés II.,pC.- és X. sz. mellékleteit hatályon kívül helyezik és a Szerződés 9. pontját

,',~ábbiakra módo~ítják:
."-r ¥' -
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'-, . ,,9. A szerződé~ mellékletei

I.
n.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Menetrc:mdielőírás
(hatályon kívül helyezve) j

Műszaki követelmények
Minőségi követelményrendszer
Kereskedelmi megállapodás
Kötelező technológiai előírások
(hatályon kívül helyezve)
Éves járműfejlesztési terv
(hatályon kívül helyezve)
(hatályon kívül helyezve)

. ..••.
...~

9.1 Jelen szerződés VIII. mel1éklete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata éves
költségvetési rendeletének elfogadásával egyidejűleg aktualizálásra kerülhet."

Felek a Szerződést egyebekben nem módosítiák.

e Jelen szerződés-módosítást Szeged MJV Közgyűlése 310/2008. (V. 16.) Kgy. sz. határozatával
hagyta jóvá.

Szeged; 2008. május 16.
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