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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Sz~ged, Széchei1yi tér 10., adószám,:
15735629-2-06, bankszámlaszám: 12067008-00 l 02705"00100002, , ,KSH statisztikai száD1je l:
15735629-8411-321-06, képviseli: dr. Botka László polgármester), mint a helyi személyszálFítási'
feladat ellátásának felelőse (megbízó) és a

Szegedi Közlekedési Kft (6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8",aslószám:, 11092612-2-"06" bankszámla
szám: 12067008-0014372S'-001000Q}"képviseli:dr. Tótj};Istv2l'n Tibor ügyVezető igazgató) ",J11iúi'
szolgáltató, a közöttük ' "

2006. december IS-én létrejött, majd 2008. március B-án, 2008. május 16-án, 2009. december r~
. jén, 2010. július 7-én és 2011. október 14. napján módosított Közszolgáltatási szerződést az'

alábbiak szerint módosítják:

l.1A szerződés 7.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

"A Szolgáltatót a parkolási közszolgáltatás elvégz éséért költségtérítés illeti meg. Felek
megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a parkolásiközszolgáltCltás elvégzeséért Imvoilül cl
szerződés Xl. sz. mellékletében meghatározott költségátalányt kap. A tárgyév decemberére
vonatkozó költségátalány december 31. napjáig keriif. a Szolgáltató részéí'e áturalásta; A
költségátalány mértékét Felek minden évben újratárgyalják, legkésó'bb tátgyév május 31. napjáig
jelen szerződé.s ren delkezése irefigye lenlmel.

Sz6igáltatóa köUségálalányról haJJonta, tárgyhó 10. nap/áig (15. napos fizetési határidővel) a
Me'gbízófelé szám fát állft ki. A számla teljesítése átutalás útján történik. 11
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2./ A szerződés 7.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

"Szolgáltató a tárgyhónapban teljesített parkolási szolgáltatás-várakozási díj bevételéről, valamint a
befolyt (pénzügyileg teljesített) 'pótdíjbevételről a tárgyhónapot követő hó 13. napjáig
adatszolgáltatást köteles küldeni a megbízó Polgármesteri Hivatala Város üzemeltetési- és a,
Közgazdasági Iro,.qáj';l részére. A Megbízó az adatszolgáltatás alapján a tárgyhónap váníkozási díj-
és pótdíjbevételéről az adatszolgáltatásbeérkezését követő 5 napon belül számlát állít kiea
Szolgáltató felé.
Kivételt képez a január hónapban befolyt, éves parkolóbérletek értékesftése dmél1 realizált
bevétel, mely első-alkalommal február hónapban - ajanuár hónapra eső neltódljbevételek es
pótdíjbevéte.lek, valamint a további II hónapra jutó díjbevétel Afa-ja összegében, - a következ{f
hónapokra a számviteli szabályokszerint a vonatkozól1ónapokm.,arányosan keriJlelszáil1Qlásra;
és a Szolgáltató adatszolgáltatása alripjánkiszámlázásra, majd péír'úi'gyi rendezésre. '

A 7.2. pontban meghatározott költségszám!ákat, illetve a 7.4. pontban ntegllatározott bevételi
számlákat Felek a tárgyhónapot követő hó 30. napjáig egymás közt pénzügyileg rendezik, illetve.
kompenzálják. "
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3.1A szerződés 7.5. pontjaazalabbiakszerint módosul:

<

"A parkolási rendszer üzemeltetésévél összefüggésben felmerÜlt tényleges költsége1<ről és a havonta
kiszámiázott költségátalanyról Felek évente, legkésőbb a Szolgáltató éves beszámolójának
elfogadásáig elszámolnak. A Szolgáltat6 az éves elszámoláskor elszámol6 vagy különbözeti
számlát készít a Megbízó jelé az elszánlOlás Közgyfílés által történő elfogadását követó' 15 napon
beliil. A számla teljesítése átutalás Útjáll történik. "

4.1 A szerződés XI. sz. mellékIete (parkolási közszolgáltatás költségtérítése) az alábbiak szerinT

módosul:

"A Szolgáltató havi parkolási költsegátalállya 2012. jan llárh ón aptól kezdve 30.080 eFt+ AFA."

A Szerződés jelen módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Szeged IV Önka máhyzata
képviseletében: dr. Batka László

polgármester0.-.

Szegedi Közlekedési Kft.
képviseletében: c;lr.TóthTstván Tibor

ügyvezetÓ igazgató

Jelen szerződés módosítást Szeged MJV Közgyűlése a 47/2012. (1124.) Kgy. sz. határozatával

hagyta jóvá.

Szeged, 20l2 ..... ~~.~. ,().



XI. sz. melléklet
Parkolásiközs:tolgáI tutás költségtérítés e
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A Szotgáltat6 ltaviparkölCísikölts¥gatalánya2012. jahuát lioúqptóLkez{[ve3lJ.OROeFt+ ÁFA .
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