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Közszolgáltatási szerződés IV. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., adószám:
15484000-2-06, bankszámIaszám: 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 Megyei Jogú Város közigazgatási területén, menetrend alapján villamossal,
trolibusszal és autóbusszal végzett helyi közforgalmú személyszállítási (tömegközlekedési)
közszolgáltatás ellátása, továbbá a megbízó tulajdonában lévő helyi közutakon fizető
parkolóhelynek kijelolt, kUlön rendeletben felsorolt útfelületek üzemeltetése tárgyában -

2006. december 15-énlétrejött, 2008. március B-án, 2008. m<\,ius16-án és 2009. december 1-
én módosított Közs~olgMtatási szerzQdést (további::ikban: SzerzŐdés) az alábbiak szerint
módosítják: .. -

l. Az 1.pont az alábbiakra.módosul:. . .

,,1. A sZerződés tárgya •
•

•
•

Szeged Megyei. Jogú Város közigazgatási területén, menetrend alapján
villamossal, trolibusszal .' és - autóbusszal végzett helyi közforgalmú
személyszállítási (tömegközlekedési) közszolgáltatás ellátása, továbbá a
megbízó tulajdonában lévő helyi közutakon, a helyi közforgalom elől el ne~
zárt magánúton, tereken, parkokban.ésegyéb közterületeken' a külön
jogszabály szerint kijelölt várakozási terület üzemeltetése."

2. A 2.2 pont az alábbiakra módosul:

,,2.2 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény (továbbiakban: Kkt.) 9/D. S
(2) bekezdése szerint a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában
álló közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint tereken, parkokban és
egyéb közterületeken járművel történő várakozás biztosítását célzó
közszolgáltatást a tulajdonos helyi önkormányzat, illetve a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.S (5) bekezdés szerinti
szolgáltató köteles ellátni."

3. A 2. pont az alábbi 2.4 ponttal egészül ki:

,,2.4 Megbízó, mint az ellátás felelőse, a vasúti törvény 27. S (8) bekezdése szerint a
helyi vasúti közszolgáltatás ellátására jogosult közszolgáltatási szerződést kötni
a feladat ellátóval. A vonatkozó jogszabályi előírások szerint ide tartozik a



trolibusszal, valamint (villamos- és trolipótló) autóbusszal végzett
közszolgáltatás is."

4. A 3. pont 7. és 8. fogalom-meghatározása az alábbiakra módosul:

,,"Fizető parkolóhely": Szeged város közigazgatási területén lévő "kijelölt
várakozási övezetben", közútijelzőtáblával megjelölt parkolóhely.

"Koordinátor": az a szervezet, amelyet megbízó a jelen szerződés szerinti
menetrend alapján villamossal, trolibusszal és autóbusszal végzett helyi
közforgalmú személyszállítási (tömegközlekedési) közszolgáltatás ellátása
tárgyi és pénzügyi folyamatok lebonyolítására megbíz. A koordinátor
megbízásáról, illetve a koordinátor személyében bekövetkezQ változásról a
megbízó a szolgáltatót haladéktalanul értesíti."

5. A 4.1 pont az alábbiakra módosul:

,,4.1 Megbízó jelen szerződés keretében megbízza szolgáltatót, hogy jelen' szerződés
feltételei mellett Szeged Megyei Jogú Város .közigazgatási területén belül a
menetrend alapján villamossal; trolibusszal, valamint villamos- és Ífolipótló
autóbusszal végzett helyi tömegközlekedési feladatokat kizárólagos jogga1
lássa et és a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló
közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint tereken, parkokban és egyéb
közterületeken külön Jogszabály szerint kijelöfi várakozási területet kizárólagos
jogosultsággal üzemeltesse. ". .

: 6. A 4,2 pont azalábjJiakra ~ódosul:. .

• ,,4.2

-
. A szerződés.tárgyát képező, jelen szeÍződésben rögzített mód~n megbízónak
nyújtandó szolgáltatás a villamossal,. troÜbusszal és aütóbusszal .történő,
komplex, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatást és a helyi.". .

közlItakon, a helyi önkorm~zat tulajdonában álló k~zforgalorri elől el nem
. .

zár magánúton, valamint tereken, p'arkokban és egyéb közterületeken külön
jogszabály szerint kijelölt várakozási terület biztosítását célzó közszolgáltatást
.tartalmazza.. .

Komplex szolgáltatás alatt felek akövetkezőket értik:
.személyszállítás végzése ~enetrend alapján;
..az értékesítőh~lyi, illetve hálózati jegy- és bérletértékesítés;
járművezetői j egy- és bérletellenőrzési tevékenység;
járművezetői, megállóhelyi, illetve vonali utastájékoztatás;
járművek kiállítása, műszaki, esztétikai állapotának biztosítása;
forgalomirányítás, egyéb forgalmi tevékenység (pl. baleseti helyszínelés);
javaslattétel a koordinátor felé amenetrendi változásokra;
a Kkt. alapján az Önkormányzat külön rendeletében kijelölt várakozási
területek üzemeltetése, a parkolási díjak beszedése és a parkolási
jogosultság ellenőrzése.



/

7. A 4.3 pont számozása4.3.1-re módosul és az alábbi 4.3.2 ponttal egészül ki:

,,4.3.2 Szolgáltató a külön rendeletben felsorolt fizető parkolóhelyek közszolgáltatási
üzemeltetését a Megbízó által megtérített költség ellenében köteles végezni
vonatkozójogszabályi előírások betartása mellett."

8. A 4. pont az alábbi 4.8 ponttal egészül ki, és azzal egyidejűleg a korábbi 4.8-4.9 pont
számozása 4.9-4.1O-remódosul:

,,4.8 A Kkt. 15/E. S (2) bekezdés szerinti várakozási díjak és. pótdíjakból eredő
bevételek nyilvántartásához és közzétételéhez Szolgáltató az Önkormányzat,
mint Megbízó adatközzétételi kötelezettségének teljesítése érdekében köteles a
parkolási közszolgáltatással kapcsolatos adatokat a Megbízó igénye szerint, de
legalább havonta az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani."

9. A 7. pont az alábbiakramódosul:

" 7. Fizető parkolás

7.1

;

A szolgáltató v8.1lalja,hogy a helyi közutakon és közterületeken kijelölt fizető-
parkolóhelyeket .üzem~lteti, . gondOskodik a külön jog$zabályok; műszaki..
előírások ill. a közút kezelője által előírt forgalomtechnikai jelzések (közúti
jelzőtáblák, tájékoztató táblák~burkolati jelek, stb.) elhelyezésér6l, valamint
azok fenntartásáról.: .
A szol~áltató ellá!ja a kijelölt várakozási területek külön jogszabályokban
meghatá~o~otttis~ántartási, hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatait. •

7.2.: A szolgáltatót a parkolási közszolgáltatás eivégzéséért az XI. sz. mellékletben .
foglalt költségtérít~s iileti meg. A díjazást a Felek minden évben újratárgyalják .
legkésőbb tárgy év május 31-igjelen szerződés rendelkezéseire figyelemmel.

•

- - -Felekmégállapodnak abban, hogy a szolgáltató havonta az XI. sz. melléklet
szerinti költgégátalányt kap, a tényleges költségekről .évente elszámolnak. A .
tárgyév decemberére vonatkozó közszolgáltatási koltségátalány december 31:
napjáig kerül átutálásra.

Szolgáltató a parkolási közszolgáltatás havi költségeiről átalány szám.látilletve
az éves elszámoláskor elszámoló vagy különbözeti számlát állít ki a Megbízó
felé. A számla teljesítése átutalás útján történik.



7.3 Felek megállapodnak abban, hogy a parkolási közszolgáltatás elismert
költségei és ráfordításai különösen az alábbiak:
_ a külön rendeletben meghatározott területeken kijelölt fizető várakozási

területek, valamint a parkolóház folyamatos üzemeltetésével,
fenntartásával kapcsolatos, 7.1 pontban megfogalmazott tevékenységek
költségei;

az üzemeltetéshez szükséges bizományosi hálózat fenntartása;
az üzemeltetéshez szükséges egyéb eszközök biztosítása (parkolószelvény,
bérletszelvény, felszólítási nyomtatvány, stb.);

várakozási és pótdíjak beszedése és kezelése, a pótdíjazásokkal kapcsolatos
eljárások érvényesítése;

központi ügyfélszolgálati iroda fenntartása, munkanapokon legalább 8 óra
folyamatos nyitva tartás biztosításával;

parkolási rendszerrel kapcsolatos kamatok, díjak, járulékok;
közvetett vállalatirányítás arányos költségei.

7.4 Szolgáltató a tárgyhónapban teljesített parkolási szolgáltatás -várakozáSi díj-
bevételéről valamint a befolyt (pénzügyileg teljesített) pótdíjbevételről a
tárgyhónapot követő 10.' napig adatszolgáltatást köteles küldéni. a megbízó
Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési- és a Közgazdasági Irodája részére. A
megbízó -az adatszolgáltatás alapján a tárgyhónap várakozási díj- és
pt)tdíjbevételéről számlát állít ki a szolgáltató felé.

A .fentiekben meghatározott bevételi illetve költségszámiákat Felek a
tárgyhónapof kÖvető 3Q. napig egymás közt, pénzügyileg ;rendezik, illetve
kQmpenzálják.

-

7.5

7.6

A parkolási rendszer üzemeltetésével összefüggésben 'felmerült tényleges
költsegekről és a havonta kis"zámlázott költségátalányról' Felek, évente,
legkésőbb a Szolgáltató éves beszámolójának elfogadásáig elszámolnak. "

. . Felek megál.lapodnak,hogy a parkolási renetszerbevétel elszámolásánakkezdeti
iö'ópontja a 2010. június 5-től teljesített parkolási szolgáltatásoktólés a 2010.
június 5.től befolyt pótdíjaktól indul." '

' .

10. A 8.2 pont törlésre kerül.

11. A 9. pont az alábbiakkal egészül ki:

[9. A szerződésmellékletei]
XI. Parkolási közszolgáltatás költségtérítése

A Szerződés jelen módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
Jelen szerződés-módosítást Szeged MN Közgyűlése 356/2010. (VI. 25.) Kgy. sz.
határozatával hagyta jóvá.

Szeged, 20l0.július 7. í..--
~ c::------'

Szolgáltató
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XI. sz. melléklet
Parkolási közszolgáltatás költségtérítés e

A 2010. évi parkolási közszolgáltatás éves összes átalányköltsége 2010. júniustól 2010.
decemberig 294.560 eFt + ÁFA

A Közszolgáltató havi parkolási átalányköltsége ütemezése a 2010. júniustól kezdve 42.080
eFt+ÁFA/hó
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