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454/2014. (XII. 19.) Kgy. sz. határozat I. sz. mellék.lete

Megállapodás

mely létrejött egyrészről

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., adószám:
15735629-2-06, bankszárnlaszám: 12067008-00102705-00100002, KSH szám: 15735629-
8411-321-06, képviseli: dr. Botka László polgármester), mint a helyi közforgalmú
személyszállítási feladat ellátásának felelőse (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Szegedi Közlekedési Kft. (6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8., adószám: 11092612-2-06,
bankszámla szám: Raiffeisen Bank Rt. 12067008-00143725-00100003, képviseli:
Kojedzinszky Richárd ügyvezető igazgató), mint szolgáltató, a közöttük

- Szeged Megyei logú Város közigazgatási területén, menetrend alapján villamossal,
trolibussza1 és autóbusszal végzett helyi közforgalmú személyszállítási (tömegközlekedési)
közszolgáltatás ellátása, az ehhez szükséges önkormányzati tulajdonú infrastruktúra
működtetése, továbbá a megbízó tulajdonában lévő helyi közutakon fizető parkolóhelynek
kijelölt, külön rendeletben felsorolt útfelületek üzemeltetése tárgyában -

2006. december 15-én létrejött, többször módosított Közszolgáltatási Szerződést és annak
mellékleteit az alábbiak szerint módosítják:

Preambulum

A Közgyűlés a 277/2014. (VI. 27.) Kgy. sz. határozatával az autóbusszal végzett helyi
menetrend szerinti közforgalmú személyszállításra kiírt tendert eredménytelenné nyilvánította.
Ugyanezen határozat és a személyszállítási közszolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
(Sztv.) 24. ~ (4)-(5) bekezdése alapján az önkormányzat a Tisza Volán Zrt-t, mint jelenlegi
szolgáltatót közvetlenül bízta meg a közszolgáltatás ellátásával az új pályázati eljárás
lebonyoIításához szükséges időtartamra, de legfeljebb 2 évre.

A Közgyűlés hivatkozott döntése és az Sztv. rendelkezései alapján új busztender előkészítése
szükséges. A városi szintű tarifaközösség és a két szolgáltató közszolgáltatási szerződéseinek
párhuzamos szövegezése miatt, a városi személyszállítás rendszerének egysége érdekében az
új autóbuszos tenderdokumentáció előkészítésével együtt, azzal egyidejűleg célszerű az SZKT
szerződésének felülvizsgálatát elvégezni.

A döntés az Sztv. 4. ~ (4) bek. c) pontja alapján a Közgyűlés hatásköre. A 24. ~ (6) bekezdése
alapján lehetséges az SZKT-val, mint belső szolgáltatóval való, pályáztatás nélküli
szerződéskötés (közvetlen odaítélés).

Fentiek alapján, a városi személyszállítás rendszerének egysége érdekében az Sztv. 24. 9 (6)
bekezdésére figyelemmel a Felek az alábbiakban állapodnak meg:

L . ,_.. . . ._. _



1. A Megrendelő - figyelemmel a Preabulurnban írt előzményekre és az Sztv. hivatkozott
rendelkezéseire - a Szegedi Közlekedési Kft.-t, mint jelenlegi szolgáltatót bízza meg a
helyi menetrend szerinti villamossal, trolibusszal és autóbusszal végzett helyi
közforgalmú személyszállítási (tömegközlekedési) közszolgáltatás ellátásával 2015. 01.
Ol-től egy új autóbuszos pályázati eljárás lebonyolításához elegendő időtartamra, de
legfeljebb 2 évre.

2. A felek megállapodnak, hogy a jelenleg hatályban lévő közszolgáltatási szerződést és
összes mellékleteit az l. pont szerinti időtartamra változatlan tartalommal
meghosszabbítják.
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454/2014. (XII. 19.) Kgy. sz. határozat 2. sz. mellékIete

Megállapodás
a Közszolgáltatási szerződés V. számú mellékletének

a "Kereskedelmi megállapodás" VII. sz. módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., adószám:
15735629-2-06, bankszámiaszám: 12067008-00102705-00100002, KSH szám: 15735629-
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:
Kojedzinszky Richárd 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, az ehhez szükséges önkormányzati tulajdonú infrastruktúra
működtetése, továbbá a megbízó tulajdonában lévő helyi közutakon fizető parkolóhelynek
kijelölt, külön rendeletben felsorolt útfelületek üzemeltetése tárgyában -

2006. december IS-én létrejött Közszolgáltatási szerződés V. sz. mellékletét, a többször
módosított Kereskedelmi megállapodást (továbbiakban: Melléklet) 2015. február l-i
hatállyal az alábbiak szerint módosítják:

1.) A Melléklet 4/A.l pontja az alábbiakra módosul:

H 4/A.l A járművekre előreváltott vonaljeggyel, a járművezetőnél váltott vonaljeggyel,
érvényes bérlettel, érvényes utazási igazolvánnyal, illetve az utazási jogosultság egyéb módon
történő igazolásávallehet felszállni.

Vonaljegy érvényessége: Vonaljegy érvényes a felszállás helyétől a - villamos,
trolibusz, vagy autóbusz vonal - végállomásáig egyszeri utazásra, megszakítás nélkül. A
vonaljegyet az utazás megkezdésekor, közvetlenül a felszállást követően a jegykezelő
készülékkel érvényesíteni kell, az utazás során meg kell őrizni.
Forgalmi okból történő akadály következtében, ugyanazon a vonalon, másik járműre való
átszállás esetén (illetve trolibusz és villamospótló autóbuszra átszálláskor) a jegyérvényesítő
készüléken a vonaljegy - számkocka nélküli - másik végét is érvényesíteni kell.
A 2008. január l. és 2013. december 31. között vásárolt menetjegyek (vonalj egyek,
járművezetői jegyek és kedvezményes vonaljegyek) 2014. december 31-ig használható ak fel.
Az ezen időszakot követően a tárgyév december 31-ig vásárolt menetjegyek a tárgyévet
követő év december 31-ig használhatóak fel.
A fel nem használt gyűjtőjegyek a tárgyévet követő év december 31-ig az értékkülönbözet
megfizetésével becserélhetők.
Az alább felsorolt viszonylatokon és időszakban közlekedő járatok átszállás esetén újabb
vonaljegy érvényesítése nélkül is - a munkanapi menetrend szerinti végállomásig - igénybe
vehetők:



77-es jelű autóbuszvonalakon érvényesített vonaljegy érvényes a ll-es autóbuszra ill. a 19-es
trolibuszra és fordított irányú átszállás esetén is (szombat 13:00-tól vasárnap üzemzárásig)

A fenti átszállások esetén a jegyérvényesítő készüléken a vonaljegy - számkocka nélküli -
másik végét is érvényesíteni kell. .

Napijegy érvényessége: az utas által a vásárláskor megjelölt napra, valamennyi helyi
járaton;

Három napra szóló jegy érvényessége: az utas által kívánt és a jegyen feltüntetett
naptári nap (az érvényesség első nauia) 0.00 órától. az azt követő 2. nap 24.00 óráig
érvényes:

Hetijegy érvényessége: az utas által a vásárláskor megjelölt 7 nap (2015. 01. 31-ig
adható ki)

Egyheti arcképes bérletjegy érvényessége: az utas által kívánt és a bér/eten feltüntetett
naptári nap (az érvényesség első na[!fa) 0,00 órától. az azt követő 6. nap 24.00 óráig
érvényes: (2015. 02. Ol-tól adható ki).

Kétheti arcképes bérletjegy érvényessége: az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett
naptári nap (az érvényesség első napja) O.OO'órátólaz azt követő 13. nap 24.00 óráig érvényes:

Harmincnapos bérletjegy érvényessége: a 30 napos bérlet az utas által kívánt és a
bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától a következő hónap
ugyanazon naptári napját megelőző nap 24.00 óráig érvényes.

Havi, vagy több hónapra érvényes arcképes és felmutatóra szóló bérletjegyek
érvényessége: a naptári hónap, negyedév, félév, év első napjától az adott időszakot követő
hónap 5-én 24 óráig."

4/A.2 A bérlet érvényességének kezdete előtt teljes árban, valamint a városi teljes árú,
általános havi bérlet a tárgyhó 15-ig pénztárzárásig 50 %-os árban, a 41E. pont szerinti
kezelési díj fizetése mellett visszaváltható.
A bérletigazolványok árát a kiállítási költséggel együtt, valamint az elrontott vagy
megrongálódott bérlet kicserélésének díját a 41£.pont tartalmazza.
A három napra szóló jegy. érvényessége végéig hetijegyre f2014.0I.3I-ig adható kij. egyheti
arcképes bérletjegyre (2015.02.Ol-től adható kij. kétheti arcképes bérletjegyre vagy 30 napos
arcképes bérletjegyre:
a hetijegy (2014.01.31-ig adható ki). egyheti arcképes bérletjegy (2015.02.0I-től adható ki)
érvényessége végéig kétheti arcképes bérletjegyre vagy 30 napos arcképes bérlet jegyre:
a kétheti arcképes bérletjegy érvényessége végéig 30 napos arcképes bérletjegyre cserélhető
az 41E.pontban meghatározott árak különbözetének megfizetésével. A bérletjegyek cseréjére
2014. március l-től van lehetőség."

2.) A Melléklet 4/E. pontja az alábbiakra módosul:

,,4/E. A díjszabás

A Szolgáltató ill. a Koordinátor az alábbi árakat (díjakat), pótdíj akat, kezelési és
bemutatási díjat érvényesíthetik a helyi tömegközlekedési szolgáltatást igénybe vevő
utasokkal. A díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák.

,



Fajta

Vonaljegyek:
elővételben váltott
járművön váltott és a különleges igényeket kielégítő
betűjelzéssel ellátott helyi céljáratokon
10 db-os gyűjtőjegy
Napijegy
Három napra szóló jegy
Hetijegy (2015. Ol. 31-ig adható ki)
Városi bérletek:
Általános havi bérlet
30 napos bérlet
Egyheti bérlet (2015. 02. Ol-től adható kio)
Kétheti bérlet
Fénykép nélküli felmutatóra szóló havi bérlet

Tanuló és Nyugdíjas havi bérlet

Kisgyermekes havi bérlet

Egyéb díjak:

Bérletigazolványok ára a kiállítási költséggel együtt:
Elrontott vagy megrongálódott bérletek kicserélésének díja:
A bérlet érvényességének kezdete előtti teljes áru, illetve a
tárgyhó IS-ig történő 50 %-os visszaváltásának kezelési díja:

Ár IFt/
(2015.02. Ol-től)

320
400
3050
1040
2600
3700

7000
7000
3850
5200
21.900
4000

4200

150
150

150

A havi bérletek árának figyelembevételével több hónapra érvényes bérlet is kiadható.
Városi teljes árú havi bérletből kedvezményes áron adható ki:

Fajta

Negyedéves bérlet

Féléves bérlet

Éves bérlet

Ár IFt/
(2015. 02. Ol-től)

20.580

40.800

76.980

Aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, illetve
valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, kutyát külön érvényes
vonaljegy, vagy bérlet nélkül szállít, továbbá aki csomagként, kézipoggyászként nem
szállítható tárgyat visz be a járműbe, valamint ha az utas vagy az általa szállított
kézipoggyász vagy élő állat bepiszkítja a járművet, pótdíjat köteles fizetni.



A pótdíj mértéke IFt/:

helyszínen és 3 munkanapon belül történő fizetés esetén

30 napon belül történő kiegyenlítés esetén

30 napon túli kiegyenlítés esetén

Ár IFtl
(2015.02. Ol-től)

7.000

11.000

24.000

Bérletbemutatási és kedvezményes utazási jogosultság igazolási pótdíj: 900 Ft."

Felek a Mellékletet egyebekben nem módosítják.

Jelen szerződésmódosítást Szeged MJV Közgyűlése ~~/2014. (XII. 19.) Kgy. sz.
határozatával hagyta jóvá.

Szeged,
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