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Közszolgáltatási szerződés lIT. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér Hl.,
adószám: 15484000-2-06, bankszámlaszám: 12067008-00 l 02705-00 l 00002, 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 Mebryei Jogú Város közigazgatási területén, menetrend alapján villamossal,
trolibusszal és autóbusszal végzett helyi közfOl:galmú személyszállítási
(tömegközlekedési) közszolg'áltatás ellátása, továbbá a megbízó tulajdonában lévő helyi
közutakon fizető ~rkolóhelynek kijelölt, - IdUön rendeletben felsorolt útfelületek
üzemeltetése tárgyáb-an - - .~ - .,.-

2006. december i5,.én létrejött, 2008. március -l3-án és20p8:május 16-án .n1ódosított
Közszolgáltiltásiszerződést (továbbiakban: Szerződés) 2009. december .3-i hatállyal
az alábbiak szerint mód~sítják: '. - '.; -.' • --

••
• 1. Az 5. pont-törIésre keliiI.

-2. A 6. pont az alábbiakra m6dosul: -
,,6. A szolgáltatás köitségeinek fedezete

6.1 A feleI<:rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatás bevételeit
a Szolgáltató számára az alábbi források biztosítják:

a) az Önkormányzat által megállapított és az utas által megfizetett viteldÍj
összegéből az autóbusszal végzett menetrendí szerinti személyszállítást
végző szolgáltató (szolgáltatók) és a jelen szerződés szerinti szolgáltató
közötti mindenkori bevétel-megosztási részarány (menetdíj bevétel);

b) a központi költségvetésbőligényelhető támogatás (fogyasztói
árkiegészítés, nonnatív támogatás).

6.2 Amennyiben az utasok által megfizetett viteldíj, valamil:lt a központi
költségvetésből kapott árkiegészítés és normatív támogatás egyi.itt sem biztosítja
a költségek fedezetét, az Önkonnányzat dönt a pénzügyi kompenzációról.

6.3 A tárgyévet megelőző évben realizált menetdíjbevétel, az Önko:nnányzat által a
tárgyévet l!1egelőző .évben biztosított pénzügyi kompenzáció, valamint a
központi költségvetés terhére a tárgyévet megelőző -évben biztosított

" árkiegészítés és normatív támogatás egyi.ittes összege nem haladhat ja meg a

~--~---------------- - -----~~ ..~-

•



szolgáltatással összefüggésben a tárgyévet megelőző ~vben felmeiiHt költségek.,
és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség együttes összegét. A támogatás nem
vezethet a közszolgáltatás túlkompenzációjához.

6.4 A túlkompenzáció kizárásának biztosításához a költségek és bevételek
tekintetében az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) valamennyi, a közszolgáltatással kapcsolatban a tárgyévet megelőző
évben felmerült szükséges és indokolt költséget;

b) az ágazatban szokásos ésszerű nyereség összegét;

c) a közszolgáltatással kapcsolatban a tárgyévet megelőző évben realizált
valamennyi menetdíjbevételt;

d) a tárgyévet megelőző évben az állami vagy önkormányzati fOlTásból a
folyamatos üzemeltetéshez és eszközfelU1tartás ráfordítás aihoz juttatott
müködési támogatást, kompenzációt.

6.5 A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározása során az alábbi
szempontok~t l~ell tlgyelembe velmi:

a) a hatékOliy gazdálk()(lás elveinek érvényesülését,

b) a közszolgáltatások fej l~~ztését, valan1int

c) a közszolgáltatáSok fenntalihatóságának biztosítását.
, .

6.6 A bevételekkel nem fedezett indokolt koltségek számítása során az alábbi
bev.ételi és k~ltség tételek,.v~tlainint nyereség meghatárözása az irányadó:. ..

I

'I
I
!
I

-
a) Bevételek: .

aa) ~,szolgáltatás teljesítésével összefüggésben a tárgyévet megelőző évben
.•• realizált menetdíjbevételek (jegy,bérlet}","vahil~illt Ét kedvezményes bérletek

és az ingyene's ü~azás'ok után 'a t~gyévet megelőző évben igénybe vett
fogyasztói árkiegészítés; , '

ab) a szolgáltatás teljesítés.ével összefüggésben a tátgyévet megelőző évben
realizált egyéb bevételek (az állami és az önkom1ányzati forrásból származó
támogatás, vagy kompenzáció kivételével);

ac) atárgyévetmegelőző évben biztosított állami Cahelyi közlekedés folyamatos
.üzeú1eltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz nyújtott) támogatás.

b) Költségnek tekintendő valamelU1yi, a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben a
tárgyévet megelőző évben felmelült, a hatályos számvitel i jogszabályoknak
megfelelően elkülönítve nyilvántartott szükséges és indokolt költség.

c) Az ágazatban szokásos ésszerü nyereség fogalma alatt az indokolt költség 1-5%-
a éliendő.
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6.7 A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és nyereség, valamint a pénzügyi.
kompenzáció kalkulációját az alábbiak szerint kell elvégezni: ,,~

a) A bevételeld<el nem fedezett indokolt költségek alatt az összes bevétel,
valamint az összes indokolt költség és nyereség negatív egyenlegét kell
élieni.

b) Az Önkormányzat a szolgáltató eszközpótlási költségei közül azt a költséget
fogadja el indokoltnak, amely összhangban áll a megrendelt közszolgáltatás
minőségi mutatóival, valamint biztosítja a fe;;h'tartható közszolgáltatást.

c) Figyelembe vehetőek azok a fejlesztésekkel felmerülő eszközpótlási
költségnövekedések, amelyek a járműállomány minőségi feltételeivel
összefüggő, az. Önkon11ányzat által meghatározott követelményekből
adódnak. Az Önkormányzat által meghatározott jövőbeli többlet
követelményekkel összefüggésben indokolt költségek megállapítása során
biztosított az . eltérés lehetősége az eszközpótlással felmeliilő
tényköltségektőL

d) A szolgáltató köteles a feladatok ellátása során mindent elkövetni annak
érdekében, hogy gazdaságos, ésszerű és takarékos intézkedésekkel a

. pénzügyi kompenzáció iránti igényét csökkentse .
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. AmelU1yiben az Önkormanyzat a bev étellel. nem fedezett indokolt költségek
meghatározását a Szolgáltató aclatszolgáltatására. alapozza, a Szolgáltató
adatszolgáltaÚisaként a társaság könyvvizsgálója altal ellenjegyzett olyan adatok
fogadhatóak el, amelyeket. a könyvvizsgáfóigazolása alapján a számviteli
politi~a szerint vett s?áí:nítás.ba.a társaság.
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Szolgáltató

Szeged, ZOUg DEL G

Jelen szerződés-módosítást Szeged MJV Közgyűlése .~1912009. (XI. 6.) Kgy.
határozatával hagyta jóvá ..

6.9 A szolgáltató köte1ezettséget vállal alTa, hógy a feladatok ellátása scrán 111indent.
elkövet-annak érdekében, hogy gazdaságos, ésszerű és takarcikos intézkeclésekkel
a mi!l<:ödésitámogatás iránti igényét csökkentse." .
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A Szerződés jelen módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban
maradnak. . .
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