
Közszolgáltatási szerződés V. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú 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. Tóth István Tibor
ügyvezető igazgató), mint szolgáltató, a közöttük

2006. december 15-én létrejött, majd 2008. ínárcius 13-án, 2008. május 16-án, 2009. december 1-
jén és 2010. július 7-én módosított Közszolgáltatási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 7.4. pontja az alábbiak szerint módósul: -"Szoit;ált~tó a. tárgy!ú5hapbad teljesített parkolási szolgáltatás -várako~ási' díj- bevételéről
valamint a befolyt (pénzügyileg teljesített)"pótdijbevételről. a tárgyhónapot követő 13. nap[g
adatszolgáltatást köteles küldeni a megbízó Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési-. és a
Közgazdasági Irodája részére: A megbízó az adatszolgáltatás .cilapján a tárgyhónajJ várakozási dij-
és pótgijbevételérő( sz~mlát állít.ki ez szolgáltató felé. )J '-

•"- .'. . .. '.. ..
A Szerződés jelen módosítás okkal nem érintett részei változatlan tartalolllIlialhataIyban maradllak.

. .
Jelen szerzőciés-rriódosítástSzeged MN Közgyűlése a 417120 11. (IX~30.) Kgy. "Sz. határozatával
hagyta jóvá.

".

I

I'

I

I
i
I
!

~. '1Ji.Szeged, 2011. oktober .
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I j~ \ Szegedi Közlekedési Klt. i
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Szegedi Közlekedési Kft.

képviseletében: dr. Tóth István Tibor
ügyvezető igazgató



, Kivonat

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. szeptember 30. napján tartott soros (nyílt) ülésének
jegyzőkönyvéből

417/2011. (IX. 30.) Kgy. sz.

Határozat

A Közgyűlés megtárgyalta dr. Botka László polgármester "Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságokat érintő tulajdonosi döntések" tárgyú 3188-36/2011. számú előterjesztését, és az alábbi
határozatot hozza:

A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező, az Önkormányzat és a Szegedi Közlekedési
Kft. között 2006. december 15-én létrejött, majd 2008. március 13-án, 2Ó08. május 16-án, 2009.
december l-jén és 2010. július 7-én módosított Közszolgáltatásiszerződés V. sz. módosítását.

Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyző i Irodát, a Közgazdasági Irodát, a
V árosüzemeltetési Irodát, a valamint a Szegedi Közlekedési Kft..,.tjegyzőkonyvi kivonaton értesíti.

.'
•

•

Dr. Botka László sk.
polgármester, ... -
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Dr; Mózes Ervirt sk.
címzetes főjegyző ,-
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