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I(özszolgáltatási szerződés
_ a 2007. július ll-én és 2008. március 13-án kelt szerződésmódosításokkal egységes

szerl{ezetbe foglalva -

amely létrejött Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi
tér 10., adószám: 15484000-2-06, bankszámlaszám: 12067008-00102705-00100002,
KSH szám: 154848000-7511-321-06, képviseli Dr. Botka László polgánnester), mint a
helyi személyszállítási feladat ellátásának felelőse (megbízó) és a Szegedi
Közlekedési Kft. (6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8. adószám: 11092612-2-06, bank.számla
szám: Raiffeisen Bank Rt. 12067008-00143725-00100003 képviseli Dr. Dózsa Gábor
ügyvezető igazgató) mint szolgáltató között. .

1. A szerződés tárgya

Szeged t.Aegyei Jagú:! áras közigazgatási területén; menetrend alapj án viJlamossal,
t"()libll SS7'" 1 és aut/.b'í"S"'O 1 VP(T7"'tt l-l'"hi ]..-?7for<","i lI"l~ "7"",'pbc76
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(tömegközlekedési) közszolgáltatás ellátása, az ehhez szükségés ölLkormányzati
tulajclonúinfrastruktúra múködtetése, tovább~ a megbízó tulaj~onában lévő helyi
közutakol1 fizető parkolóhelY11ek k{jelölt, külön rendeletben telsorolt útfelületek
üzerneltetése. . .' ...

:10 . A nerző,fés jogalapja
.".. ~

2.1. A helyi önkormányzatokról szóró 1990. évi LXV. törvény 8. S (1) bekezdése,
a vasúti közlekedésről szóló 2005.- évi CLXXXIII. törvény. (továbbiakban
vasúti törvény) 5. S (l) bekezdése értelmében a szerződés tárf,'Yát képező
közszolgáltatási feladat meghatározásának és az ellátásáról való
gondoskodásnak a felelőse Szeged Megyei Jogú Város Önk0TI11ányzata.

2.2. A szolgáltató 1994. jimius l-jén jött létre a jogelőd önkomlányzati vállalat
gazdasági társaságga alakulásával. Az átalakulást követően a szolgáltató
egyszemélyes gazdasági társaság, amely az önkonnányzat tulajdonában áll. A
szolgáltató a vasúti törvény élielmében helyi közforgalmú, integrált vasúti
társaság [2. S (3) bekezdés], amely egy szervezetben egyesíti a pályavasutat és
a vállalkozó vasutat.

2.3. Megbízó, mint az ellátás felelőse, a vasúti törvény 27. S (8)bekezdése szerint
a helyi vasúti közszolgáltatás ellátására jogosult közszolgáltatási szerződést
kötni a szolgáltatóval. Felek - külön törvényi szabályozás hiányában - ide
éliik a trolibusszal valamint (villamos- és trolipótló) autóbusszal végzett
közszolgáltatást is.
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3. Meghatározások

A "megbízó": a hivatkozott törvény szerint a közforgalmú személyszállítás
ellátásáért felelős szervezet, amely a szolgáltatás teljesítésével a szolgáltatót

megbízza.
A "szolgáltató": az a természetes vagy jogi személy, aki a szerződés élielmében az
1990.évi LXV. tv. szerinti közszolgáltatás teljesítésére vállalkozik.

"Járat": közforgalmú villamos, trolibusz vagy autóbusz meghirdetett útja az
induló végállomástól az érkező végállomásig. Megkülönböztetünk "oda" és
"vissza" irányú járatokat (az irányított vagy honos végállomás szemszögéből). A
24 métert elérő vagy azt meghaladó jánl1űvel vagy szerelvélU1yel teljesített járat két
(2) járatnak számít. .

"Villamos-, illetve trolibuszvonal": rendszeres járatok által járt, azonosítóval
megjelölt útvonal az induló végállomástól a megállóhe.1yeken át az érkező
végállomásig. -;';"VoD.aks.Gp0rt';: VEil211Eilyen rer:;delö elv szerillt összetartozó. Gelen szerz':Sdés
esetében ajármüf'ajta szerint, úgymint villamos, illetve trolibusz)vonalak halmaza,

"Menetrend": a ~villamos-, illetve trolibuszvonal 'kezdő és végpon~iát, a
rnegállóhelyeket, mindezekre vonatkozóan az indulási és érbzé:;i id6pontd;:at,
-vagy a .látat. napi első és utolsó indulási időpontját és a köztes jiu'atgyakoriság
isrpelietését.tartalmazó szolgáltatási előírás.

l'Fizető l}arkolóhely": Szeged váro~ közigazgatási területén lévő ,.korlátozott..
~árakozási övezetben" kijeJtilt, "P" táblával megjelölt parkolóhely.

"Koordinátor": az a szervezet, amelyet megbízó a jelen szerződés szerinti tárgyi
és pénZügyi folyamatok' lebonyolítására megbíz. A koordinátor megbízás áról,
illetve a koordinátor személyében bekövetkező változásról a megbízó a szolgáltatót
haladéktalanul értesíti.

4. A közszolgáltatás ellátása

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 vilIarnos- és
trolipótló autóbusszal végzett helyi tömegközlekedési feladatokat kizárólagos
jogosultsággal lássa eJ.

4.2. A szerződés tárgyát képező, jelen szerződésben rögzített módon megbízónak
nYllitandó szolgáltatás a villamossal, trolibusszal és ~utóbusszal tölténő,
komplex, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatási
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alaptevékenységet tartalmazza. Komplex szolgáltatás alatt felek a
következőket értik:

személyszállítás végzése menetrend alapján;
az értékesítőhelyi, illetve hálózati jegy- és bérletértékesítés;
jánnüvezetőijegy- és bérletellenőrzési tevékenység;
jármüvezetői, megáUóhelyi, illetve vonali utastájékoztatás;
jármüvek kiállítása, müszaki, esztétikai állapotának biztosítása;
forgalomirányítása, egyéb forgalmi tevékenység (pl. baleseti
helyszínelés);
javaslattétel a koordinátor felé amenetrendi változásokra;
a feuntartásra és üzemeltetésre átadott vagyontárgyak üzemeltetése,
karbantartása, javítása, fejlesztése és építse, melyek részletes, müszaki
szakértői értéket is tm1almazó felsorolása a II-es számú mellékletben
található, meIy ezen szerződés elválaszthatatlan részét képezi;
..a 2.4 pontban hivatkozott törvényben üzető parkolóhelynek kijelölt helyi
közutak és közterületek üzemeltetése, a parkolási díjak beszedése és
ellenörzése.

4.3. Szolgáltató, mint a villamosok, trolibuszok és autóbuszok üzemeltetöje. a
szerződés tárgyát képező szolgáltatást menetdíj bevételek ellenében - a
vonatkozó jogszabályi előírások betmtása mellett - köteles végezni .
Szolgáltató kijelenti,' hogy a jelen K()zsiolgáltatási szerzöMs teljesítéséhez

. . . -szükséges szakmai ismeretekkel és. gyakorlati tapasztalattal,. hat~)ságj
felhatalmazásokkal rendelkezik, a közszolgáltatásravaJlalkozik. Megbízót a
jogszabályi előírások szolgáltató általi esetleges megsértéséérl: Sellmülyen
fele1Ő'Sség'nem terheli. .- .4.4. Szolgáltató köteles a Közszolgáltatási szerződés meIlékleteiben' foglalt :
. menetrendi előírásoknak, illetve minőségi követelményelmek megfelelően
szolgáltatni, a technológiai előírásokat és a szolgáltatásra vonatkozó
jogszabályi előírásokat mindenben betartani. A menetrend-módosítás
szabályait az I. számú melléklet tm1almazza.

4.5. A közszolgáltatásba bevomu kívánt jánnűvek részletes jellemzőit a jelen
szerződés III. számú Müszaki követelményrendszer' című mellékiete
tartalmazza. Szolgáltató csak olyan jánnüvet áHíthat forgalomba, amely a
hivatkozott mellékletben, valamint a hatályos jogszabályokban előÍ11
feltételeknek nlindenben megfelel, minden biztonság- és forgalomtec1mikai
berendezése megfelelő, üzemképes állapotban van, rendelkezik a szükséges
tartozékokkal és felszerelési tárgyakkal. A jánnüvek megfelelő múszaki
állapotáért a szolgáltató polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel t311ozik.

4.6. Szolgáltató menetrendi feladati ellátás ához csak olyan célra és csak olyml
alváHalkozót vehet igénybe, amelyet megbízóval jóváhagyatott. Az
alvállalkozó míü(ödéséért szolgáltató teljes felelősséggel tmiozik. Megbízónak

..
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jogában áll szolgáltató felé jelezni, ha valamely alvállalkozója által végzett
szolgáltatással elégedetlen. Ha az alvállalkozó által nyújtott szolgáltatás
minősége a szerződés mellékleteiben meghatározott követelményeket nem éri
el, megbízó kezdeményezheti az alvállalkozó eltávolítását - részletes írásbeli,
indoklással alátámasztva.

4.7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés és a kapcsolódó részletes
megállapodások végrehajtása során teljes körüen együttmüködnek, harmadik
fél és a nyilvánosság felé az együttműködés során esetlegesen felmerülő vitás
kérdésekről a másik fél bevonása nélkül nem nyilatkoznak. Megbízó jogosult a
szerződés tmialmáról a lakosságot tájékoztatni, azzal, hogya szerződéses
kapcsolat révén tudomására jutó belső információkat - különösen pénzügyi,
gazdasági és jogi kérdéseket illető adatokat - üzleti titokként kezeli és azok
.titokban maradásáéli felelősséget vállal.

4.8. Szüksé g esetén megbízó felvilágosítást, adatszolgáltatást kérhet. szolgáltatótól
a közszolgáltatást érintő bármilyen ügyben, az ilyen felkéréssel szemben üzleti
titokra való hivatkozásnak nincs helye. Megbízó köteles a szolgáltató által
üzleti titokként megjelölt inforrnációt hannadik féJelől megőrizni.

4.9 .....f\ sz;)lgáltatá - az üzleti titokra vonatkozó előírások betartásával- tájékoztatni
tm:tozik a megbízót, ha más közszolgáltatási szerzödé.s alapján is Yégez
szolgáltatást vagy m~s, külön-célú menetrend szerinti, illetve különjárati.
s~el11élyszállítást is ellát.

•
•"

5. SzernélyszálHtásifarifa és áiIami normatíva

5.1. A ta1ifa~111egálJapitásjogá'az önkormányzatot, mint a feladatelJátásáról vafó
gondoskodás felelősét illeti meg, aki egyben a hatósági ár megállapitója is, .
Az elfogadott tarifa és a várható utasforgaloin alapján tervezett bevételek
vi:tlamint a' tervezett teljesítmény-kibácsátáshoz kapcsolódó költségek és
ráfordítások figyelembevételével keliiJ meghatározásra a telvezett pénzügyi
támogatás összege, melyet az önkoU11ányzataz éves költségvetésébe beépít.

5.2. Felek megállapodnak abbml, hogy az állami nonnatív támogatás felhasználása
a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelóen tÖliénik. A
nonnatív finanszírozási források az önkormányzat által nyújtott összes
támogatás részét képezik.

6. A szolgáltatás l,öltségeinei{ fedezete

6.1. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatás
lebonyolításáéli a feladatot ellátót az alábbi bevételek illetik meg:

..
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a megbízó által megállapított és az utas által megfizetett viteldíj
összegéből az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszál1itást
végző szolgáltató (szolgáltatók) és a jelen szerződés szerinti szolgáltató
közötti mindenkori bevétel-megosztási részarány;
a központi költségvetésből igényelhető támogatás (fof,'Yasztói
árkiegészítés)

6.2. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogyafeladatok ellátása során
mindent elkövet annak érdekében, hogy gazdaságos, ésszerli és takarékos
intézkedésekkel a müködési támogatás iránti igényét csökkentse.

7. Fizető parkolás

7.1. A szolgáltató vÍíllalja, hogy a helyi közutak és köZterületek körében a fizető
parkolóhelynek kijelölt útfelületeket üzemelteti, azokat kitáblázza, felfesti,

. takarí~ja, a díjakat beszedi, a díjfizetést ellenőrzi az önkormányzat vonatkozó
rendeletében foglaltaknak megfelel{5en.

8.1. Szerződő felek jelen Közszolgáltatási szerződést 2007. január l-től 2014.
. decelnber 31. napjáig tirtó határozott'időtartamra kötik.

•

-

. . .
8.2. A felek megállapodnak abban, hogy' a szerződés mel1ékletei~ évente :1

s~olgáltató által legkésőbb .noven~ber l-ig tetr javaslat alapj'án legkésőbb
december IS-ig felÜlvizsgálják és a következő évl:e vonatkozóanaktualizáJják

.. A veszteség-kiegyenlítés és' fejlesztési támogatás összegéről'a Közgyűlés dönt.
-'

8.3. A felek a rflegállap6dást közös megegyezéssel módooíthatják,' A
megállapodást módosítani kell, hi a gazdasági kömyezetben jelentös
változások törtémlek vagy a kialakított üzenieltetési .feltételek alapvetően
megváltoznak.

8.4. Amennyiben a felek egyike sem jelzi Írásban a megállapodás megszüntetésére
irányuló szándékát 2014. június 30. napjáig, úgy annak hatálya újabb 5 éVl:e
autom'atikusan meghosszabbodik.

8.5. A szerződést, tartama alatt egyoldalúan a szolgáltató nem, az önkonnányzat
pedig csak a szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén mondhatja fel.

8.6. A szerződés hatályát veszti, ha a szolgáltató jogutód nélkül megszünik.

8.7. Jelen szerződés 2007. január l-i hatályba lépésével egyidejűleg az 503/2005.
(IX. 23.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott szerzödés hatályát veszíti.
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9. A szerződés meHékletei

I. Menetrendi előírás
II. Pálya- és felsővezeték-hálózat müködtetési szerződés
III. Műszaki követelmények
IV. Minőségi követelményrendszer
V. Kereskedelmi megállapodás
VI. Kötelező technológiai előírások
VII. (hatályon kívül helyezve)
VIII. Éves jánnüfejlesztési terv (fejlesztési támogatásból)
IX. Megbízó tulajdonát képező vagyontárgyak
X. Éves fejlesztési ütemterv (infrastruktúra)

9.1 Jelen szerződés VIII., IX. és X. sz. mellékietei
ÖnkoJ1nányzata éves költségvetési rendeletének
aktualizálásra kerülhetnel<..

Szeged Megyei Jogú Város
elfogadásával egyidejűleg

Szeged, 2006. 12. 15.

"-

-..
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Menetrendi előírás és forgalmi terv

A J(özszo!gáltatási szerződés l. számú rne!!éklete

_ a 2007. július ll-én és 2008. március 13-án kelt szen:ődésmódűsitásokk~tl egységes
szerkezetbe foglalva -

1. Meghat3rozások

"Közszolgáltatási szerződés" az a megállapodás, melyet a vasúti közlekedésről szóló
2005. évi CLXXXIII. törvény alapján az ellátás felelőse és a szolgáltató kötött, beleértve az
összes csatolt mellékletet, valamint mindeú olyan okmányt, amelyet a szerződésben foglalt
utalás annak részévé tett.

A "megbízó" a hivatkozott törvény szerint a közforgalmú személyszállítás eJ1átásáért
felelős szenTezet, amely a szolgáltatás teljesítésével a szolgáltatót ~llegbízza.

A 1. 'F t' '" t r t -.. '1 l ; " 1 ' " ,., 'r~"s70.£ga"-é-aq..O" az a ..~ernlesze es \lag)' JOg.1 szen1eA)T, a.:.~l a szerzocu.:s erletTnei.~~11 az
1990. évi LXV. tv. szeril1tiköz~zolgáltatás telje'sítésére vállalkozik.

"Járat": közforgalmú villamos, trolibusz vagy autóbjJsz meghirdetett útja az induló
v~gállomástól az érkező végállomásig. 'MegkUlönböztetünk "oda" és "viss~a" irányújáratokat
(az iránvított vagy-honos végá1lomás szemszögéből). A 24 lliétert me2haladó l,' ál'mü\-,:;lVGlQ;'JJ '- '- _ <-,." . -- •••••-.-

, j ármű~zerelv.énnyel telj ésített j árat két járatnak számít. .
. "VilIamos- m. trolibuszVol1al": rendszeres já.ratok által járt, azonosítóval megjelölt

útvollal az induló végállomástól a megállóhelyeken át az.:.érkező -végállomásig.
. . ..

. _ ~ onuksoport": valamilyen rendező _ elvszeri.nt összetartozó (jelen. szerződés
esetében ajármüfajta'szerint, úgymint villamos, trolibusz, illetve autóbusz) vonalak halmaza.

,;Menetrend": a villamos-, illetve trolibuszvonal - 'kezdő és végpontját, a
megállóhelyeket, mindezekre vonatkozóan az indulási és érkezési időpontokat, vagy a jáIat
napi első és utolsó indulási időpontját és a köztes járatgyakoriság ismelietését tartalmazó
szolgáltatási előírás. '

"Vonalhossz": a vonal két végállomásának a járat oda- és visszairányú útvonalán
mért távolsága átlaga, egy tized kilométerre kerekítve. A jelen dokumentumban megadott
vonalhosszak a vasúti pályák szelvénybeosztásán, illetve a trolibuszvonalak mérőkocsis
bemérésen alapulnak. Vita esetén felek független szervezettel beméretik a vonal hosszát, a
mérés költségét a korábbi adatot vitató fél viseli.

A "llasznos kilométer-teljesítmény": a vonalhossz és az indított járatszám szorzata.
Nem számít bele a ki- és bevonulás, a különböző átállások és egyéb jántlékos futások
telj esítménye.

"Fordulóidő": az oda-irányú já.rat indulási időpont ja és a járat menetrend szerinti
visszaindulási időpon~a által meghatározott odairányú menetidőnek, a menetrend szerinti
visszairányú menetidőnek (körjárat esetén a menetrend szerinti menetidőnek) és az inditó
végállomási technológiailag szükséges tartózkodási időnek (legalább 3 perc~ legfeljebb 7



" Menetrendi előírás
A Közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékiete
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perc) összege, percben kifejezve, 5 percre kerekítve. Lehetőség van különböző forgalmú
menetrendi időszakolaa eltérő fordulóidő meghatározására is.

"Meuetrendi óra-szükséglet": a menetrend teljesítéséhez szükséges jármlívezetési
idő. Egy vonal menetrendi óra-szükséglete a fordulóidő és .a napi indított járatszám
szorzatának fele (köl:iárat vagy egyirányú járat esetében a fordulóidő és a napi indított
járatszám szorzata). Nem számit bele a jogszabályok és munkaszerződések szerinti pihenőidő
és más munkaközi szünet, sem a ki- és bevonulás ill. vonalközi átállás időszükséglete.

"Jármünap": a menetrend teljesítéséhez az adott napon egyidejűleg forgalomba
állítandó villamosok, trolibuszok, illetve autóbuszok legmagasabb száma. Meghatározása a
menetrend szerinti legmagasabb járat-gyakoriság és a fordulóidő alapján tÖliénik.

"Garantált csatlakozás": a közforgalmú közlekedési hálózat fontosabb csatlakozási
pontjain al átszállás biztosítása érdekében vállalt csatlakozás-biztosítás. Amennyiben
szolgáltató erre javaslatot tesz, vagy megbízó ezt előÍIja, a menetrendi előírás kiegészül a
garantált csatlakozások előírásával, amelyet a VI. sz. szerződéses melIékletbe kell illeszteni.

"Bevétel-megosztás": vona1csoportonként - nlinden tárgyévre, a tárgyév első napján
érvényes menetrend alapján - meghatározott százalékos viszonyszám. Ez határozza meg a
városi összes menetdíj-bevételből az egyes vona1csoportokat üzenieltető szolgáltatókra eső
bevételi hányadot, amely az árkiegészítés igénylésének alapJa az V. sz., Kereskedelmi
nlegállapodás c. mellékletben foglaltak szerint.

"ÁrkiegészHés":a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvényben .
. "' l '1' .. .. d t ' l 1 ' "l' 1 • "l""" 1 .. .. megl1atarozott,a szo ga~tatot él besze_ett 'Jevete eK meso mnyaca .utanmeglleto J,cozpont}
költségvéiési kompenzáció. .

"Koordinátor"; az a szervezet, amelyet megbízó a jelen szerződés szerinti tárgyi és
pénzügyi folyanlatok lebonyolitására megbíz~ A koordinátor megbízásáról, . ilJetve a'
kootdinátor személyében bekövetkező változásról a megbízó: a szolgáltatót haladéktalanul
értesíti. ..

2. A menetrend lt'tsútése és karbantartása.
2.1. Megbízó, mint ,!-z ellátás felelőse határozza meg a szolgáltatási területre vonatkozó.
menetrendet, összhangban a 2005. évi CLXXXIll. törvény 5.S (1) előírásaival.

2.2. A menetrend módosítását a szolgáltató (üzemeltetési tapasztalatai, vagy járat- .
optimalizálás i szempontok alapján) bármikor. kezdeményezheti. A koordinátor felé
megküldé sre kerülő javaslatnak az indokokat, a szolgáltatási színvonalra gyakorolt hatását"is
tmialmaznia kell.

2.3. Felek kölcsönösen alTa törekednek, hogy menetrend-változásra lehetőleg évente
legfeljebb egyszer kerüljön sor. A város egészére vonatkozó, egységes szerkezetü menetrendi
kiadvány megjelentetéséről megbízó gondoskodik a koordinátor útján, melyet szolgáltató
köteles a bérletámsító helyein forgalmazni. A ésak egyes vonalakat érintő, időközi
menetrend-módosítás okról a szolgáltató köteles megfelelő példányszámban tájékoztató
pótlapot kiadni.

2.4. A menetrendi szolgáltatás színvonala érdekében szolgáltató feladatai különösen:

e A járatok kihasználtságát folyamatosan figyelemmel kíséri, kötelezi akocsivezetőket,
hogyazsúfoltságról és az utas-lemaradásról a forgahni irányító személyzetet
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éliesítsék, megszervezi ezen jelentések nyilvántartását és kiértékelését. A feldolgozott,
összesített jelentéseket negyedévente továbbítja koordinátor felé.

III Rendszerezett formában nyilválltartja az utazóközöllségtől, illetve gazdálkodó és
egyéb szervezetektől, intézményektől beérkező, amenetrendre, villamos- és trolibusz-
közlekedésre vonatkozó észrevételeket, javaslatokat, igényeket, és ezeket összesített
formában negyedévente továbbítja koordinátor felé.

eo A közszolgáltatás megkezdését követő második évben, és azt követően legalább
háromévente egy áprilisi vagy októberi hétköznapra kiterjedően, valamennyi villamos-
és trolibuszjáraton, a megállóhelyeken le- és felszálló utasok számának.
megállapítására irányuló teljes körű keresztmetszeti utasszámlálást végeztet független
vállalkozóval, ajtónkénti számláló-biztosokkal, saját költségén, melynek metodik~ját
megbízóval előzetesen egyezteti.

2.5. A menetrendi szolgáltatás színvonala érdekében megbízó kötelezettséget vállal:

fl Szolgáltató menetrendi javaslatait minden esetben érdemben elbírálja, a szolgáltatás
színvonalát, a város fejlődését, valamint az utazási igényeket befolyásoló egyéb
tényezők alakulását folyamatosan figyel~mmel kíséri.

iii Indokölt esetben, szolgáltató utasszámlá!ásához kapcsolódóan az utazási szokásokra is
kiterjedő célforgalmi felvételt végeztet saját költségén, amelynek alapján a meglévő
hálózat célszerüségét megvizsgálja, ..indokolt esetben a hálózat. mÓclc;::it<tiát
elöterjeszti .

.2.6. A szerződő felek megállapodnak abbán, hogy a fenti feladatok teljesítése során
együttmüködnek,kö1csönösen biztosítják e ~munkák elvégzéSének feltételeit és á beszerzett
adatokat kölcsönöseil egymás rendelkezésére bocsátják,' •.

. .
"

2.7. Előre nem látható események bekövetkeztekor (pl. a jánnüforgalmat akadálYQzócsőtörés,
baleset; l)em tervezett útfelbontás, közműhiba elhárítása,. egyéb forgalmi. akadály, stb.)
szo!gáltató feladata az eredeti elöírást legjobb<fl1megközelítő szolgáltatás biztásítása, melyért
üiemeltetési többletköltség-ellentételezés nem jár. . . -' . . .

2.8. Előre tervezett, ideiglenes jellegű útvonal, megállóhely és menetrend-változások esetén
(pl. városi rendezvény, építkezés,közműfejlesztés, előre bejelentett útlezárás, de ide
értendőek a menetrendtől eltérő igényű ünnepnapok is) felek a szolgáltatás módosítását
közösen határozzák meg. Ezen esetekben a szakmailag alátámasztott üzemeltetési
költségtöbbleteket szolgáltató jogosult továbbhárítani a megbízó, vagy hannadik fél felé,
akinek érdekkörében a változásra sor kerü1.

3. Villamos vonalcsoport

3.1. Az ide tartozó vonalak jegyzéke:

Szám Viszonylat

1 Rókus - Szeged pu.
3 Tar,ján - Vadaspari\:
3F Tarján - Fonógyári út
4 Tar.ján - Kecskés

"- ,;) -

Von~ilhossz
(km)
4,6
6,1
8,1
6,4

Munkanapi :Fordulóidő
járatszám ! (perc)
572 [45
105,5 :55
60,5 i 80
167 !65
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3.2. Teljesítmény-adatok:

; Iskolaszüneii :Munkmap , Szabadnapmunkanap
Villamos

vonalcsoport
:Hasznos kilométer-
!telj esítm ény
:Melletrendi óra-i
•szükséglet
Járműnapok száma

4833,60

322,4

28

3638,45

243,56

19

3044,35

248,17

19

Munkaszün.
nap

2642

210,08

12

4. Trolibusz vonalcsoport

4.1. Az ide tartozó vonalak jegyzéke:

232 :4ü
,324 '65

4,4.
•7,6.'

i Szám, Viszonylat Vonalhossz ,Munkanapi •Fordulóidő
, ! (km) , járatszám ·(perc)
:5 i Vértó - Újszegéd, Gyennekh:órház :5,4 ;260 ;50
! 7 ' Bal{ay N. u. Újszeged, , 491 ! 127 ! 40

,Gyermekkórh.áz
Kőrtöltés \LI. - Dugonics tÚ
,Makkosháza - Lugas u.

4;2. Teljesítmény-adatok: ..
."

.'

270,67

15

I'V[unkaszün .. :
nap

3645,6-,
286,17

19

. 3854,4

Szabadnap

4784,1

351,67

26
403,5

31

5407,9

i IskolaszünetiMunl{anap munlmnap

óra-:

: .
Trolibus~

"VonaIcsoport
:Hasz:n.os kilornéter~
"teljesítmény'
.Mendrendi
iszükséglet
jJárműnapol{ száma

5. Bevétel.megosztási arán)'ok

5.1. Az árkiegészítés igénylésének alapja a tarifa-közösség szerinti menetdíj-bevételek
kölcsönös megegyezésen alapuló megosztása a közszolgáltatásban résztvevő valamennyi
szolgáltató között. A bevétel-elszámolás és az árkiegészítés-igénylés rendjét az V. sz.,
Kereskedelmi megállapodás c. melléklet szabályozza.

5.2. Felek megállapodnak abban, hogy a bevétel-megosztás alapja 50-50%-os súllyal az
érvényes menetrend szerinti ll1lU1.kanapiindított járatszáll1, és az éves hasznos kilOll1éter-
teljesítmény. A bevétel-megosztási arányszámokat évente aktualizálni kell az év első napján
érvényes menetrend alapján. Az aktualizálás alapja az év első napján érvényes menetrend. A
csak egy végálloll1ással rendelkező, kÖljárat-jellegű vonalak járatait két járatként kell
figyelembe "Venni, ha menetrend szerinti menetidejük meghaladja a 30 percet. Ellenkező
esetben egy járatnak számítanak. Az egyes szolgáltatók a koordinátor javaslatára - az egész
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tárgyévre vonatkozóan, tárgyév január első napi hatályba lépéssel - ettől eltérő bevétel-
megosztási arányokban is megállapodhatnak. A bevétel-megosztási arányszámok éven belüli
módosítására nincs lehetőség.

5.3. A bevétel-megosztási arányok a 2008. január l-től érvényes menetrend szerint:

2008. Munkanapi indított járatszám Eves hasznos kilométer-telj. Bevételi arány
(%)

Villamos 895 19,60% 1 454879 15,12% 17,36%

Trolibusz 944 20,67% 1 744753 18,14% 19,40%

Osszesen 1839 40,27% 3 199632 33,26% 36,76%

Mars téri 775 16,97% 2098997 21,82% 19,39%
vonalcsoport
Bartók téri 542 11,87% 1 136226 11,81% 11,84%
vonalcsoport .

Makkosházi 421 9,22% 1150431 11,96% 10,59%
vonalcsoport
Tarjáni 639 13,99% 1196408 12,44% 13,21%
vonalcsoport
Petőfitelep - 351' '7 COOl =-=-J72%

8,20%I ,UJ /0
,

ILugas utcai .
"\rona1csoport ----- -

'Összesen 2728 .. 59,73%) 6421 UG . 166,74% Q,3,24'ió ..
Mindösszesen 4567 100% 9620752 100% 100%

• .
5.4. Szolgáltató. kötelezettséget vállal alTa, hogy Szeged kczigazgat~si .•területén müJ(öd6
. másik. szolgáltatóval együtt aláüja a 52: és 5.3. pOl)t szerinti bevétel-h1egosztási
megállapodá"st.

•

. I

_O.

6. A szerz;ődés mó.dosítása - -
Jelen előírás a 'X6zszolgáltatási szerződés mel1ékletét képezi, de közös megegyezéssel.
önállóan is módosítható. Hatálya megegyezik a Közszolgáltatási szerződésre vonatkozó
határozott időtartaiumaL Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés hatályba lépését
követően, három hónap működési tapasztalatainak birtokában közösen felülvizsgálják azt,
továbbá minden utasszámlálást követően is felülvizsgálják a menetrendet. A 3-4. pontokban .
. szereplő teljesítmény-adatokat a menetrend változásával egyidejüleg, annak megfelelően
módosítani kell. Az 5.3. szerinti táblázatot (évközi menetrend változás esetén a változását
követő év első napi hatályba lépéssel) az ev első havi, koordinátor felé történő szolgáltatói
jelentésig, a tárgyév január hó első napján érvényes menetrendnek megfelelően módosítani
kell.
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Pálya- és felsővezeték-hálózat nlűködtetése

A Közszolgáltatási szerződés Il. szánu! l1'ulléklete

_ a 2007. július ll-én és 2008. március B-án kelt szerződésmódosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva ~

1. ri1eUéklet tárgya

Szeged helyi közforgalmú villamos- és trolibusz-közlekedés közszolgáltatásához szükséges,
önkormányzati tulajdonú vasúti pályák, felsővezeték,:k, elektromos tápkábel- és szívókábel-
hálózat és ezek tartozékai müködtetése, fenntartása, állagmegóvása és rendszeres
karbantartása, javítása, fejlesztése, építése (a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII.

törvény 25. ~ (4) és 28. * szerint).

A "szolgáltató": aza tennészetes vagy jogi személy, aki a szerződés értdn1.ében az
1990. évi LXY tv. szerinti közszolgáltatás teljesítésére vállalkozik. .

-)jKöz:3:zülgáItatási ; az Ei lrlegá~12i.poclás, Ti1elyet a vasúti közkkedésről--szójó' 2005. évi CLXXXIII. törvény alapján az ellátás fe1e!öse, és a szolgáltató kötött
beleéltve az összes csatolt mellékletet, . valamint núnden olyan okmán)1, an!elyet a
szerződésben foglalt utalás ammk részévé .tett. ..' • .

. -" .. :., ...,.. . ; .. .~ ,..', . '''' -", .,
A ;\megblzo": ét .i.1lVatKozotttorveny szenn~ 8.Koztcrgalmu szemelyszalntas el1~t;lsaert

felelős szervezet, alnely a ?zolgáltatá"s teljesítését a sLolgáltat.ónál megrendeli. •

2. 1'rleghatározások

- .
K
-.- ..... T •• br' r •. .- ." r • _. r .}"A", GOrdnultOl"': az a szervezet, amelyet meg~lzo (!jelen szerzodes szenntl targYles

pénzügyi folyamatok lebonyolítására niegbíz.'. A koordinátor megbízásáról, illetve a
koordinátor szeinélyében bekövetkező változásról a megbízó a szolgáltatót haladéktalanul

értesíti.

3. Szolgáltató infrastruktúra-fenntartási és működtetési feladatai

3.1. Szolgáltató vállalja, hogy a megbízó által rendelkezésére bocsátott közterü1eteket,
villamos megállóhelyek felszál1ó-peronjait, villamospálya vágányzónáját tisztáll tartja a helyi
közutak kezelésének szakmai szabályairól, valamint az egyes köztisztasági tevékenységek
ellátásáról szóló 1/2005. (II. 2.) Kgy. rendelet szerint.

3.2. A szolgáltató a közterületeken lévő, saját tulajdonát képező pályát és felsővezetéket,
végállomási szolgálati helyeket, bérletpénztárakat, utasvárókat, áramátalakítókat üzemelteti,

karbantartja, állagát megóvja.

3.3. A szolgáltató jogosult a lX sz .. mellékletben felsorolt, megbízó tulajdonát képező,
felU1tartásra és üzemeltetésre átengedett vagyontárgyak kizárólagos működtetésére. A
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szolgáltató köteles a fenntartásra és üzeme1tetésre átengedett vagyontárgyakat megóvni,
rendeltetés-szerűen használni, üzembiztos állapotban tartani.

3.4. A szolgáltató köteles a vagyontárgyakra vagyonbiztositást kötni.

3.5. A megbízó engedélye szükséges új vasúti pálya, illetve új trolibusz pálya létesítéséhez, a
fenntartásra és üzemeltetésre átengedett vagyontárgyak (létesítmények) átalakításához,
megszüntetéséhez, kivéve a szolgáltató telephelyén végrehajtott nyomvonal változtatásokat.

3.6. A szolgáltató jogosult új nyomvonalak (vasúti, illetve trolibusz pályák) kialakítására és
telepítésére a 3.5. pontban foglalt szabályok betatiásával. A megbízó a szolgáltatót a
fenntartásra és üzemeltetésre átadott önkormányzati vagyon fejlesztésével is megbízhatja a
külön meghatározott; éves ütemterv szerint, amelynek elvégzését a szolgáltató elvállalja. Az
ilyen munkák elvégzéséről a: szolgáltató - ugyancsak az ütemtervben meghatározott mértékű
_ számlát állít ki a megbízó nevére, amelynek ellenértékét a megbízó megtéríti. Az' évente
elfogadásra kerülő ütemterv a jelen szerzödés X. sz. mel1ékletét képezi.

3.7. Amennyiben a szolgáltató saját költségén - a megbízó hozzájárulásával - új nyomvonalat
telepített, jogosult avagyontárgyakat fenntartásra és üzemeltetésre átvelmi, könyveiben
értékkel nyi1vántartani, a jogszabályok szerint a11101iizál11i.A megbízó megbízásából és
költségére, az éves ütemterV alapján megvalósuló beruházások tulajdonjoga az
önlwrmányzatot illeti, azok értékét az önkormál!¥Zati vagyonra kell aktiválni. Az így létrejött.' :-

'iagyontárgyakat a szolgáltató üzenleJtetésre és fenntartásra árveszi.'~

3.8 .. A megbízó a szolgáltatónak fenntartásra és üzemeltet~sre átengedett vagyontárgyai
feontartásához, müszaki. állapotának megőrzéséhez, a vagyon állagmegóvásához,
\.agyul1védelméhez' és aV~igyonbiztosításhoz a szolgáltat6'~ak támogatást nyúit. "Az
.alapfeladat' ellátás'ára átengedett vagyontárgyak működéséh@z biztosított költségvetési
támogatást erre a célra kell felhasználni, ezzel is biztositani a jóváhagyott .menetrend szerinti

-szolgáltatást. .

3.9. A megbízó jogosult' ellenöriúü az alapfeladatok ellátására átengedett vagyoútárg~ak
vagyoni 'állagát, .műszaki állapotit, rendeltetésszerű használatát, a szükséges javítások
elvégzését, a támogatásként a szolgáltat~nak ítélt pénzösszeg felh~sználását

3.10. A szolgáltató köteles a vagyontárgyak használatával, karbantatiásával, értéknövelő
rekonstrukciójával és fejlesztésével kapcsolatos költségeit nyilváútatialli, a nyilvántartásokat
a megbízó kérésére at111akrendelkezésére bocsátani A szolgáltató köteles a fenntmiásra és
üzemeltetésre átadott, IX. számú mellékletben .felsorolt vagyontárgyakról éves leltárt
készíteni. . .' .

3.11. A szolgáltató köteles a részére fenntatiásra és üzemeltetésre átadott vagyontárgyak
használata során a jó gazda gondosságával eljámi, azokat folyamatosan karbantmiani,
felújítani az erre a célra rendelkezésre álló anyagi feltételek mértékében.

3.12. A szolgáltató tulajdonában álló, a 3.7. pont alapján keletkezett vagyontárgyait az
önkormányzat elvonhatja, ame1111yibena szolgáltató kizárólagos önkormányzati tulajdona
megszűnik. A vagyonelvonás után az önkom1ányzatot káliérítési kötelezettség nem terheli.

D~\
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Pálya- és felsövezeték-hálózat müködtetési szerzödés
A Közszolgáltatási szerződés II. számú mellékiete

3.13. A megbízó és a szolgáltató együttmü.ködlk a villamos és trolibusz vonalakon elvégzésre
kerülő munkálatok (pálya- és felsővezeték építés, útlezárás, fel4iítás) bejelentése,

engedélyezése során.
Ct, A megbízó a forgalom átszervezéséhez szükséges időn belül a tudomására jutott

munkálatok elvégzéséről előre köteles tájékoztatni a szolgáltatót.
@ A szolgáltató előre köteles jelezni, ha az adott intézkedés a személyszállítási

körülményeket hátrányosan befolyásolja, és finanszírozási változást von maga után.
Szerződő feleknek a finanszírozás terén megegyezésre kell jutnluk.

*' Szolgáltató a feladatai ellátásához alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó
működéséért szolgáltató teljes felelősséggel tartozik. Megbízónak jogában áll
szolgáltató felé jelezni, ha valamely alvállalkozója által végzett szolgáltatással
elégedetlen. Ha az alvállalkozó által nyújtott szolgáltatás minősége a szerződés
mellékleteiben meghatározott követelményeket nem éri el, megbízó kezdeményezheti
az alvállalkozó eltávolítását - írásbeli, részletes indoklással alátámasztva.

-

•

-
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Müszaki követelményrendszer
A Közszolgáltatási szerződés III. számú meJléklete
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Műszaks követelményrendszer

A Közszolgáltatási sze17ődés III. szám ú mel/éklete

_ a 2007.júHus ll-én és 2008. unárcius 13-án kelt sze:rződésmódositásokka.l egységes
szerkezetbe foglalva -

1. Meghatározások"Közszolgáltatási szerződés" az a megállapodás, melyet a vasúti közlekedésről szóJó
2005. évi CLXXXIII. törvény alapján az ellátás felelőse, és a szolgáltató kötött, beleértve az
összes csatolt mellékletet, valamint minden olyan okmányt, amelyet a szerződésben foglalt

utalás annak részévé tett.A ;,m.egbízó" a hivatkozott törvény szerint a közforgalmú személyszállítás ellátásáélt
felelős szervezet, amely a szolgáltatás teljesítésével a szolgáltatót megbízza. .

A "szolgáltató;' az a tennészetes vagy jogi személy, aki a szerződés értelmében az
1 r,r n ," . T X'l . '1" 1'"1'" l' ," 'll II '\ -l>'::1v. eVl L.t \. tv. szenntI L(Qzszo,ga tatas te_Jesltesere va" (LH(OZÜC

A ""jármű" a jelen mellekletben a közszolgáltatás teljesítésére igénybe vett,
közforgalmú utasszállító villamos, trolibusz, vagy ezek pótlására rendszeresített autóbusz. "
. A "viszonylatszám"a menetrendben szereplő vil1amos-, tro1ibusz-, ,~agy ezek
jJótlására rendszerf'~ített autóbuszvonal szál11a~ ."
. A "Koordinat~r":a~ a szervezet, <l:111ely~tmegbizó ajr;:kn szerződésszeüntitárs:yiés
pénzügyi folyamatok' lebonyolítására megbiz. A koordinátor .megbízás~röl; illetve. a
koordinátorszemélyébell bekövetkezo változásról a l'negbíZó aszolgáltatót haladéktalanul

éliesíti.

-
2. Műszaki követelmények
2.1. . A közszolgáltatásban résztvevő jánnűvekl'e vonatkozó, mindenkori jogszabályi
előírásokat szolgáltatónak be kell tmiania, ezek a szerződés megkötésekor különösen:

18/1998. (VII.3.) KHVM rendelettel kiadott Országos Vasúti Szabályzat II. kötet
5/1990. (IV.12.) KöHéM rendelet a közútijárniűvek műszaki megvizsgálásáról
6/1990. (IV .12.)" KöHéM rendelet a közúti jánnűvek forgalomba heJyezésénck és

forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

2.2. A jánnűvek minden ajtaját leszállásjelzővel kell ellátni. A leszállásjelző nyomógombja
legalább az ajtó fölött vagy az ajtó mellett egy fUggőleges kapaszkodón, kÖlmyen elérhető
magasságban helyezendő el. A leszállásjelző visszajelező izzóját az ajtó fölött vagy a
kapaszkodóra szerelt nyomógombon vagy a belső utastájékoztatón ken elhelyezni. Az ajtó
fölötti nyomógomb csak aldcor hagyható el, ha az ajtó közelében - az első ajtó kivételével -
legalább két leszállásjelző nyomógomb található. Első ajtónál egy oszlopra szerelt
nyomógomb elegendő. Ez a. követelmény az FVV típusú villamosokra egyáltalán nem, míg
egyéb villamosokra az F.2. sz. Forgalmi utasítás hatálya alatt nem vonatkozik."

l
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2.3. A jármüveknek alkalmasnak kelllem1iük babakocsi szállítására, ezért a középső korlátot
legalább egy utasajtónál el kell hagyni, és az ajtó környezetében a babakocsi elhelyezésére
megfelelő helyet kell kialakítani. Az ilyen utasajtót kívülről babakocsi piktogrammal meg kell
jelölni. E követelményt a megmaradó FVV típusú villamosoknál 1 év türelmi időn belül kell
teljesíteni.

2.4. Az 1998. évi XXVI., a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
szóló törvény előírásainak teljesítése érdekében 2010. január l-től minden trolibusz
alapvonal on (ide nem értendőek a csak csúcsidőben ill. időszakosan közlekedő vonalak)
meghirdetett menetrend szerint kerekesszékkel is igénybe vehető, részben vagy teljesen
alacsony padlás járművek is közlekedjenek mintegy óránként, a megbízóval külön egyeztetett
módon.

2.5. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy jánm'.íveit közterületen nem tárolhat j a, kivéve a
végállom:ások területét a munkaközi kiállás ok idejére, illetve osztott menetrendi szolgálat
esetén a meIietrend-részek közötti időszakra. A jármű napi szolgálatának végeztével ill.
szünnapon a telephelyen tárolandó.

2.6. Szolgáltató trolibusz íárműveinek átlagéletkora a szerződés időtartama alatt nem
••.. .,J ,-.'

haladhat j a mega 20 évet, autóbuszok esetében a 16 évet.
Hárc)ll1évet meghaladó mértékü átlagéletkor-túllépés a rendkívüli felmondási öknak minősül.

..• ,,'r " . i' .'t.,.r, t '.).. '-\.Jarum megJe,enese, utas aje!wzatas
. 3.,1. Szolgáltató .köteles bizto~ítani a jánnüvek egységes külső megjelenését úgy, hogy a.
kÖzszolgáltatásban rés.ztvevő villamos., trolibusz és autóbusz az utazóköziinség számára jól
• .(:'l' 1 t'" v .. l " b" ,.", ' 1"1' , f'" . L' • ,. "" l 'le Ldlerl1e o le£yen. fiote es saFt em. lemaJat es 2egmeg]e 0 eset, .,.tUll:elllí a J311l1UJOOJ-es
baloldalán, vaíamint az ütastérben a vezetőfülke luítolqalán vagy a homfokí&.l.belső. oldalán,
az utasok által jóllátható magasságban." A jáhnif pályaszámát vagy rel)dszámát.is fel kell
tÜl1tetni a beltéri embléma mellett, valan1~ntkívülről a ~l1ásodikajtó fölött vagy l11~llett.

- -.
3.2. A já1111üvekkülső felületén reklfu.ll csakúgy helyezhető el, hogy a jó felismerhetőség
követelménye továbbra is érvényesüljön. A.hatósági illetve utastájékoztató jelzések eltakarása
tilos. . .

3.3. A jánnűvek belső felületénreklám csak külön erre a célra kialakított felületen (pl. az
ablakok feletti sávban) helyezhető el. A belső utastájékoztató hirdetmények a fülke hátfalán,
az ajtótereknél. található 1~:r~Jyál~gté>:k..Qll,..yJtlélJ11i!1L.a..:r~.:k.l~1.nfe1ül~t~l<~ll.helY~:lhetők d..úgy,_
hogy a kilátást nem zavarhatják. Az ablakra csak indokolt esetben, maximálisan Al3-a::;
méretben, megbízó külön engedélyévellielyezl1eiSéU'dii-at: _-'" .. --.-----------

3.4. Az utasok tájékoztatására a jármű homlokfelületén a viszonylat számát és az útvonal
célállomását, a jármű jobb oldalán és hátulján pedig a viszonylat számát feltüntető táblát vagy
kij elzőt kell elhelyezni a vonatkozó szabvány szerint, és azt sötétedés után oly módon
megvilágítani, hogy átlagos körülményeket feltételezve a viszonylat szmna 15 méterről, a
szöveges rész pedig 10 méterről olvasható legyen. Ha a villamos vagy trolibusz nem járatként
közlekedik (nem szállít utasokat), akkor a kijelzőn vonali jelzést megjelentetni tilos. A
. célállomás [eltüntetése az FVV villamosokra nem vonatkozik.

3.5. Az utasok beltéri tájékoztatása ~rdekében a járműben olyan táblát kell elhelyezni,
amelyről a járműben utazók szm11ára is megállapítható a viszonylat száma és a következő

~
I
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megállóhely. Elektromechanikus beltéri kijelző elfogadható, de lehetőség szerint a nesztelen
l11üszakimegoldásokat kell előnyben részesíteni. A megállókat és az átszállási lehetőségeket
akusztikus utastájékoztatással is jelezni kell. Ezen követelmény az FVV villamosokra nem
vonatkozik, minden egyéb járműtfpusra 1 év ti.irelmi időn belül ken teljesíteni.

3.6. Szolgáltató gondoskodik a jármüvek rendszeres külső és belső takarításáról, mosásáról és
folyamatos tisztántartásáról.

3.7. A jánnüveken legalább az első ajtónál és a mozgásukban akadályozottak illetve a
babakocsival közlekedők felszál1ását biztosító ajtónál jegyérvényesítő készüléket kell
elhelyezni, amely lehet hagyományos (lyukasztós) rendszeru, vagy elektronikus
(időbélyegzős). Hagyományos rendszerü készülékek esetén a Közszolgáltatási szerződés VI.
számú, Kötelező technológiai előírások dmű mellékletében megadott technológiai utasítás
szerinti átkódolásról szolgáltatóköte1es. gondoskodni. Amelmyiben a jámlűvön több
jegyérvényesítő készülék található, és a kötelezően előírt kettő készüléken kívül bármelyik
müködésképtelen, akkor az llemtekilltellclő - az ellenőri.jelelltésben rögzítendő -hibának.

3.8. Villamoson, trolibuszon és autóbuszon legalább 4 ülőhelyet kell kijelölni és
piktogrammal jelezni a kisgyennekkel utazók illetve a sérült személyek számára. A
jármüvezetönek szükség esetén segítenie kell az ilyen személyek ülőhelyhezjutását.

40 Eltenőr.zés
4.1. S'zolgá1tató a iármüvek napi rorgalomba"1tdását kővetően ~elei~"txJ'-:. '!:sminekn \6n2.i)Ur
követő 7. napig ö~sze$ítve köteles j;lenteni a koordinátorn2.k"(a Közszolgáltatási szer1:ödés
IV. számú, Minőségi követelményrendszer című mel1éklete ~ierinti teljesítési ki1l1utatáshoz
~csatolva), ha jelen előírás valamdy pontját valamely jál1llűve tekintetében ideiglenesen nem ~
t~ldtateljesÍteni. AZ" előírások.~ teljesítését megblzó jogosult közvetlenül, -,tagy. a
Közszolgá1tatási szerL~ődés V. számú, KeresKedelmi szerződés című mel1éklete ~szerinti
koordinátor útján ellenő'rizl}i. Az ellenőrzé~ s'orán .feltárt hiányosságokről szolgáltató
jármúvezetőjét vagy forgalmÍ szolgálattevőjét írásban haladéktalanul tájékoztatni. kell.
Koordinátor a: "szolgá1tató jelentése, vagy legalább két - a koordil1át01~.alkalmazásában álló
vagy általa közvetlenül ill. közvetve megbízott- ellenőrzésre jog6su1t~zemé]y egybehangzó
'megállapítása alapján feltáli hiányosságokrórösszesítést készít ~s küld meg a szolgáltató, és a
megbízó számára, minden hóilapot követő hónap lO-ig.

4.2. A Megbízó által megfogalhlazott előírások megsértésének minősül, különösell a(z)
előírás szerinti leszállásjelző hiánya;

. ~ hiál1y'osüzemeltetői J' elzések ~• __ ~ • • • .~ ••• _< ••• ~._._ •• _. .2 ~ . _

..._~._~ ..~.. reklám-elhelyezési előírás megsértése;utastájékoztatás rés;ileges~liian:ya ~.. .~._~--~~_.~~-~---.-~~-_.--------~------

(valamelyik kijelző nem múködik, vagy tábla hiányzik);
utastájékoztatás hiánya (nincs kijelzés vagy hangbemondás);
kirívó takarítás i hiányosság

(ajám1ü 24 órája megállapíthatóan nem volt kitakarítva,
vagy a takarítás i technológiát kirÍvóan megsértették);

jegyérvényesítő készülék hiánya.
Szolgáltató köteles az adott helyzetben szakmailag tőle elvárható minden intézkedést
meghozni az előírás megsértésének lehető legrövidebb időn belüli - de legkésőbb a
hiányosság első feltárását követő 72 órán belüli - lllegszüntetésére, az Alapszerződés 4.5.
pontjában megfogalmazott kötelezettségének teljesítése érdekében."
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4.3. Amennyiben a 4.2. pont szerinti előírás valamely pontjának nem teljesítése 30 napot
meghaladóan folyamatosan fennáll, akkor ez az előírások súlyos megsértésének minősül.
Bármely előírás 90 napon túli megséJ1ése, vagy a súlyos megséJ1és több, mint 4 jármü
esetében a szerződés rendkívüli felmondási okának minősül."

5. Megállóhelyekkel, végáHomásokkal kapcsolatos feladatok
5.1. Az 1/2005. (II. 2.) Kgy. számú önk.onnányzati rendelet értelmében a végállomások és
megállóhelyek tisztántartásáról a jánnüvek üzemben tartója köteles gondoskodni, a VI. sz.
Kötelező technológiai előírások CÍmű szerződéses mellékletben csatolt technológia szerint.
AmelUlyiben a szolgáltató ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy megbíz ának jogában
áll azt más szervezettel elvégeztetni, és költségét a szolgáltatónak kiszámIázni. A 20/1984.
(XII. 21.) KM rendelet értelmében a "villamos-megállóhely" illetve "trolibusz-megállóhely"
elnevezésü KRESZ-tábla elhelyezése és pótlása a szolgáltató fela~ata. A más szolgáltatókkal
közös megállóhelyek fenntartásáról szolgáltató külön megállapodik az érintett szoigáltatókkal.

5.2. A megállóhelyi menetrendi hirdetmény elhelyezésére szolgáló, Szegeden rendszeresített
tábla kihelyezéséről, pótlásáról, frissítéséről szolgáltató gondoskodik. A menetrend i
. hirdetmény formájának alkalmazkodnia kell a megbízó által jóváhagyott mintához. Egy napon
túl hiányzó menetrendi .hirdetmény az előírás súlyos megsél1ésének minősül. Ezen előÍrás-
koordinátor jelzésének szolgáltatóhoz való megérkezését követő 14 napon túli megsértése,
vagy a súlyos m\gsértés toob, mint 4 megálióhelyi Hibla esetében a szerződés rendkívüli
felnJo.ndási c)káilUk 111in6siil.. ,.

6. (Hatályon kívül helyezve)

r.

-_._---------------------------------------- •.. _- - ---_ - _----_._--_ __ .

- _ .. _-_ .. __ .._--_._,-.-_._------------ -------------------------_._-----
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lVHnőségi követehuény r~ndszel'

A ](özszolgáftatási szerződés IV: sziimú rJlelléklete

_ a 2007. július lJ-én és 2008. március B-án l{elt szerződésmódosításol<kal egységes
szerkezetbe foglalva -

1. Meghatározások

"Közszolgáltatási szerződés": az a megállapodás, melyet a vasúti közlekedésről
szóló 2005. évi CLXXXlII. tÖ1vény alapján az ellátás felelőse, és a szolgáltató kötőtt,
beleértve az összes csatolt mellékletet, valamint minden olyan okmányt, amelyet a
szerződésben foglalt utalás annak részévé tett.

. A "megbízó": a hivatkozott törvény ?zerint a közforgalmú személyszállítás ellátásáért
felelős szervezet, amely a szolgáltatás teijesitésével a szolgáltatót megbízza. .

A l,szolgáltató": az a természetes vagy.,iogi sZt:mély, aki :a szerződés élielmében az
1QO(i~'!l' LX",! t'7 <;:7"'1'1"11':ki-;~'~':""n1,:;.:S11,'t6ste.'lJ'crftP-S!.w' v:)lhl1-n7i1,_____ j __ • ~ .::... ••• ,. ,-,LV _L.l '-,.l...;,:)"--''--' ....;:;,-;...'!. .•..•.-.J.. "'"'" •••••..;,).0; ':' \w'.L,..t ._c_ ••...•.. ';., . .:. .•. \,. •••... ,~ ..•. ..!.:... ..,.

A "koordimHor"; az a ?zervezet, amelyet az V. sz. 111t,;1íékletben,aKereskede~mj
szerződésben foglalt tárgyi és. pénzügyi folyamatok lebonyolítására és ellenőrzésére a
megbízó külön szerződés keretében megbíz. ..

• .,Járat": közforgahriú villamos., tr(llibusz vagy autábusz.meghit:detett útja az 1I1düló
végáilomástól az érkező végúllomasig. I\-1egkülönbÖztelünk "oda'~és "vissza" irányú jár::Jok:1~
(az irányított vagy honos végállomás szemszögéből). 24métertelérő 'vagy azt meghaladó
já1i.nü vagyjánnüszerelvény útját kettő járatnak kell számítani.

"Villamos- m..trolibusz'vonal": rendszeres járatDk által já1i, azonosítóval megjelölt
útvonal az inqulá' végállom~stól a megállóhelyeken át ai érkező végállolllá.sig.

"Vo llalcS'<J p ort": valamilyen rendező elv szerint összetartozó (jelen szeq:ődés
esetében ajármüfajta szerint, úgymint villamos, trolibusz illetve autó_busz) vonalak hahl1aza.

"Menetrend": a villamos- ill. trolihuszvonal kezdő és végpontját, a megállóhelyeket,
.mindezekre vonatkozóan az indulási és érkezési időpontokat, vagy a járat napi első és utolsó
indulási időpontját és a köztes járatgyakoriság ismertetését talialmazó szolgáltatási előírás.

"Követési időköz": azonoS vonalon, vagy egy vonalon és annak betűjelzéssel
megkülönböztetett vonal-változatán két, egymást követő járat menetrend szerinti indulása
közötti időköz.

--------;;G-aeantalte-s-a:tlakuzá.s'~:-a__közfurgalmú-közl-eiredési--hátózat-fontcia:oo-csatlakozási-----
pont jain az átszállás biztosítása érdekében vállalt csatlakozás-biztosítás.

2. A szolgáltatás minősége

A szolgáltatás minőségét - a menetrend által meghatározott eljutási idő és elérhetőség mellett
_ alapvetően a megbízhatóság, menetrendszerüség és a komfortérzet határozza meg.
Felek közös érdeke a minél elégedettebb utazóközönség. Elmek érdekében folyamatosan
töreked.nek a szolgáltatás minőségének emelésére.



Minőségi követelményrendszer

3. A menetrend betartása

A Közszolgáltatási szerződés IV. számú mellékIete

3.1. Szolgáltató köteles a menetrendben meghirdetett minden járatot közlekedtetni. A
menetrendben meghirdetett, de nem közlekedtetett járat a kimaradt járat. Jelentős késésnek
minősül az a járat, amelynek indulása legalább 15 perccel kitolódik, vagy ha a járat a
végállomásról előbb vagy később indul, mint a menetrendben előtte ill. utána következő
indulás. Nem minősül kimaradt járatnak az L sz. mell. 2.7. és 2.8. szeril1ti ideiglenes
menetrend-változás miatt nem közlekedtetett járat, amennyiben szolgáltató a megállóhelyeken
24 órával előbb, rendkívüli esetben legalább 12 órával előbb kihelyezett tájékoztatón, és
lehetőség szerint a médián keresztül az utasokat tájékoztatja. Nem minősül kimaradt járatnak
az autóbusszal pótolt járat illetve a szolgáltatón kívülálló okból (forgalmi akadály, baleset,
stb.) miatt akötött pályán való feltorlódás elkerülése végett el nem indított járat sem.

3.2. Ha egy járat elindul, de bárhol a vonalon neill tud továbbhaladni, félbeszakadt járatnak
minősül. Nem kell ide érteni a szolgáltatón kívülálló, spontán okból (forgalmi akadály,
baleset, stb.) megszakadt járatot, illetve az ideiglenes menetrend-változás miatt az előző
pontban írottak szerint megfelelően meghirdetett, módosított j áratokat.

. 3.3. A menetrendben meghirdetett indulási időpontokat és a menetidőt be kell tartani. A
menetrendtől eltérőnek számit a legalább 2 perccel hamarabb .indított, a vonalon bál'hol
legalább 5 perccel hamarabb közlekedő járat, vagy legalább 5 perecel később indított, a
v011alon bárhol a követési időközzel, vagy legalább 10 perce el kés\!'@'közlekedő járat. Nem
minösü1 menetrendtől eltérő - szolgáítatái, vagyellenőri jelentésben rögzítendő - járatnak, ha
a járat késése a vonalon kialakult jelentősebb torlódás vagy rendkívüli ésemény, időjárás
. következménye. Ezen li.1entesség a vonalon a forgalmi reúd helyreállításáig értendő .

.3.4. Amelmyiben szolgáltató java~lata, vagy megbízó előírása alapján a menetrendi 'előírás .
kiegészült garantált csatlakozási pontokkal, úgy az ilyen. pontokon a menetrend szetinti' .
garantált csatlakozást biztosítanikell. A csatlakozás biztosítása csúcsidőben a .látótávolságon
. belüli csatlakozó jármü bevárását és az ¥szállás lehetővé tételét jelenti. A jám:rüvezető
'köteles meggyőződni a csatlakozó j árat közeledéséről. Csúcsidőn .kívül a menetreni szerinti
csatlakozás a jármű rövid várak oztatás a révén is biztosítanCló; .. .

4. A személyzetre vonatkozó előírások, panaszkezelés

4.1. A közszolgáltatást megfelelően képzett, udvarias, szolgáltatói szemléletű rnunkatársakkal
kellellátnÍ. Az alkalmazottak munkájáért, magataliásáért .szolgáltató teljes felelősséggel
tartozik. .

4.2. A jánnüvezető megjelenése, ruházata legyen bizalomgerjesztő és előírásszerü.
Szolgáltató az utazóközönséggel közvetlenül érintkező jál111űvezetői és forgalmi
szakszemélyzete számára az évszaknak és az időjárásnak megfelelő f0n11aruhát biztosít.

4.3. A járművet a vonatkozó szabályok és forgalmi utasítások betartásával, kiegyensúlyozott
vezetési stílusban, defenzíven kell vezetni. A jámlüvezető fordítson különös figyelmet a
mozgásukban akadályozott, gyennekkocsival, kisgyermekkel utazó, vagy bál1nilyen
szempontból nehezebben közlekedő utaso1aa. A jámlűvezetőnek szükség esetén segítenie kell
.az ilyen személyek ülőhelyhez jutását. Feladata nemcsak a menetrend teljesítése, hanem az
utazni kívánók minőségi szállítása.
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A Közszolgáltatási szerződés IV. számú mellékIete

4.4. A járművezető feladata az utasok tájékoztatása a hangos utastájékoztató rendszerrel
(kivétel az lltastájékoztatóval nem felszerelt jánnűvek) a megállóhelyekről, illetve bármilyen
rendkívüli.módo sulás _esetén ...Aj ánl,lll}'~k~1Ől1~k_jsU1erl}i~J<..~U.iL1~.Q?;t~l(~Q~sL!lt~()_~l~l~!L~-:Z:.-_.----
útvonalon lévő fontosabb közösségi létesítményeket (iskola, kórház stb.), járata menetrendjét,
ajegy- és bérletrendszert, hogy az utasnak tájékoztatást tudjon adni. .'

4.5. Szolgáltató vállalja, hogy - Minőségi programjának megfelelően - járművezetőinek és az
utas okkal közvetlenül találkozó szakszemélyzetének évente egyszer, legalább egynapos
képzést szervez, amelyben a szolgáltatói magatartást és a szolgáltatás ellátásához szükséges
speciális ismereteket erősítik.

4.6. A járműveket el kell látni telekommunikációs eszközzel, amelyen -keresztül a
forgalomirányítással kapcsolat tartható. Forgalmi zavarhelyzetben a járművezetőnek
kötelessége a forgalomirányítást éliesíteni, és az utasokat tájékoztatni a továbbutazási

lehetőségekről.

4.7. Múszakváltást -(jánnűvezető váltást) csak valamely végállomás on lehet végezni. A
jánllűvön talált tárgyakat az irányításnak át ken adni.

"

4.8. A forgalomirányító szakszemélyzet a teljes városi törnegközlekedési rel1dszep'e
-vonatkozó menetrendi felvilágosítást ny6.jt.élő szóban és telefi.:mon az üzemidő alatt a
szolgáltató forgalomirányító szolgálati helyein, a telefonszámokat szolgáltató megjclenteti a
telefonkönyvben és átadja a menetrendi kiadvány számára, a tájékoztatásra utaló feliratot
ezeken a szolgálati helyeken jól-látbató módon elhelyezi .

..
4.9, Szplgáltatókötelesközönségkapcsolati helyein a hozzá.érkezQ panaszokat, észrevételeket .
írásban rögzíteni, az utasok számára az írásbeli l;,ejegyzést lehetővé tem1Í, a panaszokat,.
észrevételeket nyilvántatiásba ven:ni, és azok összesítését el61étronikus levél- fo.nnájában
meg1Cüldeai tárgyhót követő 7. napig a koordinátor felé. Amemlyiben az észrevétel szolgáltató
tevékenységét kifogásolja, úgy köteles a kifo~st 15 napon t5elül kivizsgálni, annak
eredményét a panaszo"snak ill. a koordinátomak megh:üldeni.

5. Naplózás, teljesítési jelentés'

5.1. Szolgáltató köteles valame1Ulyi menetrendszerú járat indulását és érkezését a tényleges
időpontok fe1tüntetésével dokmuentálni (naplózás), úgy, hogyanyilvántartásból a járatot
végző járm-ij. is azonosítható legyen. Legalább a tárgyévi és az' azt megelőző évi
dokumentációba szül(ség esetén a betekintést lehetővé kell tenni.

5.2. Szolgáltató a tárgyhót követő 7. napig a koordinátor felé telj esítési j elentéstkészít, amely
tartalmazza a következő adatokat:

Vonalanként és naponként, illetve vonalakra összesítve:
• Hasznos kilométer-teljesítmény, ezen belül autóbusszal pótolt teljesítmény
61 Kimaradt, félbeszakadt, jelentős késéssel indított, amenetrendtől eltérő en közlekedett,
vagy módosított menetrend szerint közlekedett járatok

Ell Menetrendi óra-szükséglet
Vonalcsoportonként és naponként, illetve vonalcsoportra összesítve:
• Hasznos kilométer-teljesítmény, ezen belül autóbusszal pótolt teljesítmény
• Kimaradt, félbeszalmdt, jelentős késéssel indított, menetrendtől eltérően közlekedett

járatok
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. -

-

ct Menetrendi óra-szükséglet
~ Jámlünapok száma
JánnÚvenként és naponként, i11etvejármÜállományra összesítve:
(fl Járműre vonatkozó előírások teljesítése (III. n1elléklet szerint). Meg kell adni

________________ j ánn üvenként-a forga-10mba-n-töltött---napokat,- kül ön--megjelöIve- a-valamely előírás
tekintetében nem teljesített napokat.

6. Ellenőrzés, szankció

6.1. A szolgáltatási előírások teljesítését megbízó jogosult közvetlenül, vagy az V. sz.
melléklet szerinti koordinátor útján ellenőrizni. Az ellenőrzés során feltárt személyi
hiányosságokról szolgáltató já:művezetőjét vagy forgalmi szolgálattevőjét haladéktalanul
tájékoztatnikell. Koordinátor a szolgáltató jelentése, ellenőrzött utaspal1asz, vagy legalább kt'i1
_ a koordÍllátor alkalmazásában álló vagy általa közVetlenül ill. közvetve megbízott -
ellenőrzésre jogosult személy egybehangzó megállapítása alapján feltárt hiányosságokról
összesítés! készít és küld meg a szolgáltató, és a megbízó számára, minden hónapot követő

hónap 10-:-ig.

6'.2. Aln€netrendi előírások megsértése: a kimaradt~, a félbeszakl.dt ~, a jelentős késéssel
inditott ~, a menetrenc1t61eltérő ~, és különösen ft 111enetrendtőleltérő, aznapi első vagy utolsó
.járat. (A napi első és .utolsó járatokat, a menetrend rG.egsé11ésrevonatkoz6 számítások során
kétszeres súllyal kell figyelembe vemli.) .-
Ame11l1yiben a menetren'di tényezők megsél1ése három, egymást követő hónapban eléri az
-indított járatok 1%-át, az a l1.1egbízó részére lehetőséget biztosít a rendkívüli t~lmondás

. gyakOl'lisára. - ".

6.3. A szolgáltató alkalmazottja a köz£zolgáltatást nem az előírt gondossággal ill.
színvonaIon látja el különösen-az alábbi esetekben:
__ . _ _uta:st~jékoztatás etmu:tasztása, . -
, _ a vezető tisztátalan vagy nem előírásszerü öltözéte;

_beszélgetés két megállóhely között folyamatosan,-menet közben,
- - ill. kézben tartott telefOlmal,
_ dohányzás ajármüvön (kivéve, ha teljesen elzárt fülkében történik),
_hangos rádió- ill. zenehallgatás,
_utas megállóban hagyása figyelmetlenségből, átszállás megakadályozása,
-az utast sértő nyelvezet használata, udvariatlan viselkedés.

Amennyiben a közszolgáltatási előírások megsértése három, egY'nást követő hónapban éilnti
az indított járatok legalább 0,5%-át, a megbízó részére lehetőséget biztosit a rendkívüli

felmondás gyakorlására."

7. Az utasok elégedettsége

7.1. Az utasok elégedettségét megbízó minden félévben a koordinátor bevonás ával megméri.
A mérést négy, nem egymást követő héten kell végezni, mindegyik héten 200 utast kell
megkérdezni úgy, hogy a kérdőívek 1/3-a a reggeli csúcsforgalomra, 1I3-a a délutáni
csúcsforgalomra, 1/3-a pedig egyéb időszakra vonatkozzon. A megkérdezett utasok
megoszlása a villamosok és trolibuszok között az L 5.3. szerinti megoszlási arányokat kell,
hogy tükrözze. Az utasok érdemjegyeket (osztályzatokat) adhatnak a szolgáltatás minőségére
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vonatkozóan.

A Közszolgáltatási szerződés IV. számú mellékiete

Az érdemjegyek 1-5 pontot érnek, a következőképpen:
l - nagyon rossz
2 - elég rossz
3 - közepes
4 - elégjó
5 - nagyon jó

Az utasok a következő, minőségre vonatkozó kérdéseket osztályozzák:

Kérdés
l. a jánnűvezető barátságossága az ügyfelekhez
2. a jámlűvezető vezetési stílusa .
3. a jánnű külső megjelenése, tisztasága
.4. a jámlű belső állapota, tisztasága
5. a villamosok, trolibuszok pontossága, megbízhatósága

Súlyozott élték
30%
15%
10%
20%
25%

Az összesített érdemjegy pontjait l tiz;edesjegy pontossággal számolják a nonnáli s kerekítési
sZ3!2,ályoknakmegfelelően, így.1(upják az adott félévre vonatkozó utas-elégedettségi indexet.

T.2: Az utas-elégedettségi index értéke 1.0 ~~5,Oközött lehet. Számítása:
_ Az első utas-;légedertségi felmérés e;edl11é~lye,ilL nünden további :felméréshez képest az
.előző felmérés eredménye bázisnak tekintendő. .•.

8. Az előírás módosítása

Felek megá.1~;podnak abban" h~gy a működési tapasitalatok birtokábanjelen előírást legalább
ével1:teközösen felülvizsgálják. A leggyakoribb utaspanasz:-okokJ.ala tendszelt kibŐ'vítik.

.; . . - . .-
Szeged~2006. 12. 15~
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Kereskedelmi megállapodás

A Közszolgáltatási szerződés ~ szán1ú l11elléklete

_ a 2007. július ll-én és 2008. március 13-án kelt szerződésmódosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva -

1. A melléklet tárgya

Szeged helyi közforgalmú közlekedési utazási igazolványok és éliékszelvények értékesítése,
elszámolása, menetdíjbevételek beszedése és elosztása, árkit';gészítések és forgalmi adók

befizetése.

2. l\feghatározások

•

. .A "megbízó": a hivatkozott törvény szerint a közforgalmú személyszállítás ellátásáért
felelős szervezet,.amely a szolgáltatás tdjesítésével á szolgáltatót megbízza.'. 'A ,;szolgáltató": az a természetes' vagy j€lgf személy, aki a sZerz;ődés értelmébeIi az
1990. évi LXV. tv . sz(;rinti közszolgáltatá~ teljesitésére vállalkozik. •-. ...

A "koordinátor": az a szervezet, amelyet a jelen szerződés szerinti tárgyi és pénzügyi
folyamatok lebonyolítására és ell~J1őrzésére a megbízó külön szerződés kel'etében megbíz. A
koordinátor megbízásáról, .illetve a koordinátor személyében bekövetkezŐ vál.tozásról 'a
~egbízó ~ szolgáltatót írás~nhaladéktalanul értesíti. .

"Utazási igazolvány": ,e szerződés vonatkozásában a Szeged helyi közforgalmú
'közlekedésben rendszeresítetf arcképes igazolvány, amely, a hozzá megváltott
bérletszelvélU1yel együtt jogosít az utazásra.

"Értél{szelvény": az, ellátási felelős, mint árhatóság által helyi rendeletben
megállapított árú és fajtájú, utazásra jogosító mindenféle jegy és bérletszelvény.

"Járművezetői jegy": a vonaljegynek (vagy más elővételi jegyfajtának) az
önkoffilányzati rendeletben meghatározott, emelt áras változata, amelyet elővétel helyett a
járművezetőllél vált meg az utas.

"Biztosítási szelvény": a bérletszelvénnyel együtt nyomtatott, leválasztható
éliékszelvény, melynek megváltásával baleset- és poggyászbiztosítást köt az utas.

"Egyéb árucikk": a fentebb meghatározottakon kívül minden olyan, a szolgáltatáshoz
kapcsolódó árucikk (például igazolvány-tok, menetrendi kiadvány stb.) amely önmagában

utazásra nem jogosít.
"Árusító hely": a szolgáltató minden olyan helyisége, já1111üve,alkalmazottja vagy

megbízottja, ahol, illetve akinél valamilyen értékszelvény váltható.
"Bérletárusító hely": minden olyan árusító hely, ahol bérletszelvény is váltható.

, "Közszolgáltatási szerződés": az a megállapodás, melyet a vasúti közlekedésről szóló
2005. évi CLXXXIIL törvény alapján az ellátás felelőse, ésa szolgáltató kötött, beleértve az
összes csatolt n1ellékleter~ valamint mindeli 01yal1 olai1ányt, amelyet a szerződésben foglalt
utalás annak részévé teü. . .•.•



AKözszolgáJtatási szerződés V. számú meJléklete

Kereskedelmi szerződés

"Árldegészítés": a fogyasztói árkiegészltésről szóló a 2003. évi Lxxxvn.,
törvényben meghatározott, a szolgáltatót a beszedett bevételek ráeső hányada után megillető

központi költségvetési kompenzáció.
"Bevétel-megosztás": a Közszolgáltatási szerződés L számú, Menetrendi előírás

tárgyú meJlékJetében vonalcsoportonként megadott százalékos viszonyszám. Ez határozza
meg a városi ősszes menetdíj-bevételból az egyes vonalcsoportokat üzemeltető szolgáltatól;ra
eső bevételi hányadot és darabszámot, amely az árkiegészítés igénylésének alapja.

3.2. ,Ugyancsak nem része a meneldíjbevéttlnek más, a koordinátoJáltal szolgáltató
rendelkezésére bocsátoti egyéb áruci1ck, amely. a szolgáltatás igéi-lYbevételét segíti. Ezek ára.
szintén az önkormányzati rendeletben, vagy rendelkezésének hiányában a koordinátor áltai

kerül megállapításra. .

3.1. Az utazási igazolványok nyomtatványait és tokját a koordinátor gyártatj a, és köteles a
szolgáltatót az általa igényelt mennyiséggel gyártási (előállítási) áron ellátni. Az igazolványok
szigorú számadású, sorszámozott nyomtatványok, melyekkel szolgáltató köteles elsZlÍIJlolni,
átvétel ük tételesen, sorszám szerint, szállítólevélen történik,. szolgáltató az átvett készletért
annak értékéig teljes anyagi felelősséggel tartozik. A szolgáltató köteles az igazolványokat
minden bérletárusító helyén (kivéve a bizományosi bérletámsító helyeket) forgalmazni, az
önkonl1ányzati rendeletben megszabott, városilag egységes áron árusít ani, az ebből befolyi
bevétellel a koordinátor felé elszámolni.Ez.a bevétel nem része a menetdíjbevételnek.

3.3. KooTdir~itor adja ki a hatályos díjszabást, illetve az utazási feltétdeket ismertető beHéri
• tájékoztató feliratot, és jogosult más, utastájékoztató m.trleáJ;:at is teríléSfclentesen hadn;'
. ul elyekel sza19á1tatókötel es j fumüveiben a ínCÍ;felelő helyeken elhelyezni. .' .'.

3. Utazási igazolványok és egyéb árucilill.ek

-2-

4.1. Szolgáltatóriak, mint az adott szolgáltatási terület ellátási jogosult jának . joga és
kötelessége, hogy saját jogán értékesítse az utazásra jogosító .érÚ~kszelvényeket. Az árusító
helyek lehelnek a szolgáltató saját szolgMati helyei vagy bizományosi árusítói, illetve -
jármüvön váltott jegyek esetében '- jármüvezetői. A szolgáltató köteles folyamatosan
bér1etárusítást végezni legalább az általa üzemeltetett vonalcsoport(ok) irányított
végállomásain, és emelt árú Gármüvezetői) jegyeket értékesíteni, a jármüvein. Az
értékszelvénycket ..kizárólag az érvényes önkormányzati rendeletben megállapított egységáron
lehet árusíta11Í. Uzletpolitikai kedvezmény nyújtására, vagy' új jegyfajta bevezetésére a
szolgáltató a megbízónak tehet írásban javaslatot, melynek jóváhagyása megbízó hatásköre.
Szolgáltató _ a koordinátor és megbízó tájékoztatása mellett - saját hatáskörhen bevezethet
olyan üzletpolitikai kedvezményeket, amelyek keretéhen eladott értékszelvényekkel teljes
áron számol el a koordinátor felé. Szolgáltató a járatain kizárólag az önk0l111ányzati
rendeletben meghatározott utazási igazolványokat és értékszelvényeket, a 139/2006. (VI. 29.)
Konn. rendeletben meghatározott kedvezményes utazásra jogosító dokmuentumot, vala..minta
4.2. pont szerinti munkavállalói utazási igazoiványt fogadhatja el az utazási jogosultság

igazolására.Ezeket Ca kOl1nányrendeletben meghatározott egyéb dokumentumok, a jegy-, és bérlet
automaták papírtekercse, valamint a 4.2 pont szerinti bérjetek kivételével) kizárólag a
koordinátor gyártatja, szolgáltató nem gyártathat és nem forgalmazhat más, utazásra jogosító

igazolványokat és értékszelvényeket.

4. Értéksz~lvények értékesítése, menetdijbevétel beszédése_.-



Kereskedelmi szerződés
A K5zszolgáltatási szerződés V. számú mellékIete

4.2. A szolgáltató munkavállalói, nyugdíjasai valamint igényjogosult hozzátartozóik a
179/1994. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint évente a szolgáltató által rendszeresített, és
nyilvántartás alapján saját költségére kiadotl kedvezményes vagy ingyenes utazásra jogosító
bérlettel jogosultak kedvezményes illetve díjmentes utazásra.

.. "-
4.5. Szolgáltató köteles az általa működtetett vaQYbizományba adott á.rusító helyekről és azok

l"..- ---"....

árusítási köréről negyedévente jelentést adni a koordinátor Jelé. A koordinátor Ca többi
szolgáltató jelentéseinek ismeretében) felhívhatja a szolgáltató figyeimét az árusítás
szempontjáb9l lefedetlen területekre, amelyeket szolgáltató - lehetőségszelint - bevonni
tartozik.az árusításba. Az ilyen felhívásra -tett intézkedéséröl a szolgáltató írásbaIi köteles a.
koordinatorn.ak b~számolni.' .

4.4 A bérletjegyeket a koordinátor biztosítási szelvénnyel ellátottan gyália'tja. A biztosítási
ügyek közvetítésével a szolgáltatók egymást kölcsönösen megbízzák. A biztosítások
kezeiésééli, elszánlOlásáért, az ezzel kapcsolatos ügykezelési feladatokelvégzéséé1t a
szolgáltató abiztosítóval megkötött megállapodás szerint felelős.

4.3. Szolgáltatót igénylésének megfelelően - de legfeljebb az adott értékszelvény elmúlt évi
átlagos havi forgalmának háromszoros melmyiségéig -, az árusítás zavartalan biztosítása
érdekében, a koordinátor tartozik az értékszelvényekkel ellátni. A szelvények szigorú
számadású, sorszámozott nyomtatványok, melyekkel szolgáltató köteles elszámolni, átvételük
tételesen, sorszám szerint, szá1lítólevélen történik, szolgáltató az átvett készletért aImak
értékéig teljes anyagi felelősséggel tartozik. A beszedett bruttó bevételt köteles külön
elszámolási számlán könyveini. A bruttó bevétel értéke nem csökkenthető az értékesítési
költséggel, vagy jutalékkal, azt a költségek között kell könyvelni. A szolgáltató - a zavartalan
árusítás biztosítása érdekében a koordinátor felé történő - értékszelvény igénylésének mértéke
mindig a várható forgalom nagyságrendjét figyelembe vevő mennyiségre vonatkozhat.

-
5.1. Szolgáltató az értékesítési hálózata által forgalmazott valamennyÍ"1.ltazási igazolványról
és értékszelvényről havonta, a tárgyhót követő hó 7.-ig elszámolást készít az alábbiak szerint,
amelyet megküld a koordinátor és a másik szolgáltató részére: . .

utazási igazolvány ill. értékszelvény fajtánként eladott darabszám
fajtánkénti brllttó bevétel .
rontott jegyek, bér1etek

5. A meneMíjbevétel elszárnouísa, a pénzügyi ellentételezés

Az elszámolás tmialmazza jegy- és bérlet-fajtánként a díjbevételből az egyes szoigá1taüJt'.,ücl
bevétel-megosztási megállapodás alapján megillető hányadokat, darabszámokat és
összegeket, amelyeket a koordinátor ellenőriz.

5.2. Az 5.1. pont szerinti bevételi hányad szerinti darabszám az árkiegészítés alapja. Az
eredmény ismeretében mindkét szolgáltató menetdíj-bevételi elszámolási számlát bocsát ki a
másik szolgáltatónak, amelyben kiszámlázza a másik szolgáltató által értékesített értékeikkek
őt megillető százalékát. A pénzügyi rendezés során ezeket a számlákat mindkét szolgáltató
összevezeti és kompenzálja, és csak a különbözetet kell átutalni, a számla kiállításától
számított 5 napos fizetési határidővel. A beszedett bevételek utáni ÁFA befizetését és az
árkiegészítés igénylését a szolgáltató maga intézi. Az így képződött melletdíjbevétel az
árkiegészítéssel együtt a szolgáltatás bevétele.

- 3 -
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A Közszolgáltatási szerződés V. számít mel1éklete

5.3. (Hatályon kívül helyezve)

5.4. (Hatályon kívül helyezve)

5.5. Szolgáltató finanszírozása a Közszolgáltatási Szerződésében (Alapszerződés)
foglaltakllak megfelelően tÖliénik. Amennyiben Megbízó az adott évben állami normatíva
előleget vesz igénybe, annak szolgáltatók közötti megosztása és kiutalása a hatályos
jogszabályok szerint történik. A kiutalt állami normatíva-előleg összege a szolgáltatóra jutó
adott évi állami normatíva összegébe beszámít.

5.6. Megbízó jelen szerződésben visszavonhatatlan garanciát vállal arra, hogy amelU1yibena
koordinátor által kijelölt másik szolgáltató a menetdíj-bevételről szerződésszerűen kiállított,
nem vitatott szolgáltatói számlát bánnilyen okból, időszakosan, vagy véglegesen nem képes
megfizetni, úgy megbízó a szolgáltató írásbeli értesítéséne1c kézhezvételétől számított 15
napon belül, (a taIiozás fennállásának a kOOl'dinátor által történt visszaigazolása alapján,) a
tizetetlenszámla által okozott. kintlevőség összegét soron kívül kiegyenlíti kötelezettség

átvállalásként.

6. (Hatályon kívül helyezve)

..,.

7
. A - -., l' b'.' b" . 'b rI 11 .."., r • • l'.. 1; .koordmatorna \ Joga van a m~g ~lZ0 megl1Zasa o e .enonzm az utazaSl jogosuJsagot,
a jegyek, bérletek érvényességét, a járművezető jegykészletét, a járművezetői jegyeladás.t. A
.pótdíjbevételek koordinátort illetik.
•

7. Ellenőrzés
..~

. .
7.2. A .iárl11üvezetőn~k min~lenkQr legalább 25 db-os vonaljegykészlettell:::ell rendelkánie -

. ; kivéve, ha éppen abban a forclulóban adott ~l jelentős mennyiséget: A járlTiüvezet.ők.
jegykészlettel való folyamatos ellátása a szolg~ltató feladata. A~ első ajtós felszállítástól
külön technológiai utasít4s rel1delkezik, ami a Közszolgálati szerződés VI. számú
.;mellékletében található." .

7.3. A koordiriát~niak Joga van a Közszolgáltatási szerződés. és mellékietei előírásainak
betartását ellenőrizni, Ennek keretében jogosult.a szolgáltató területére belépni, a ~zükséges
bizonylatokba, . elszámolásokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, az illetékes"
személyektől szükség szerint további infol111ációkatkémi. Szolgáltató köteles az ellenőrzést
lehetővé tenni. .

8. A szerzódés niódosítása
Jelen szerződés a Közszolgáltatási szerződés mellékletét képezi, de közös megegyezéssel
önállóan is módosítható.Hatálya megegyezik a Közszolgáltatási szerződésre vonatkozó
határozott időtaItammal. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés hatályba lépését
követően, három hónap működési tapasztalatainak birtokában közösen felülvizsgálják azt.

-4-



Kötelező technológiai előírások
A Közszolgáltatási szerződés VI. számú melléklete

Kötelező technológiai előirások

A Közszofgáftatási szel7ődés VI. számú mefléklete

_ a 2007. július ll-én és 2008. március l3-án kelt szerződésmódosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva -

VIn, Részletes menetrend
VI/2, Jegyérvényesítők kódolása
. VI/3, Elsőajtós felszállítási rend alkahnazása
VI/4. JámTütakarítási előírás
•VI/5. Megálló takarítási előírás
VI/6. Forga1trlllszervezési terv
VIn. Garantált csatlakozásók előírása
. VI/8. Minőségi program

Szeged,2U06. 12. 15.

__ ",....,_-~ ••••_~J;.,."'-

f10,. ~Ip.u\~r~¥J!{\~h~1~~;:':
l "_f'~W£;';~"""~

l

•
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A Közszolgáltatási szerződés VII. számú mellékIete

A Közszolgáltatási szerződés \l/l. számú mefléklete

_ a 2007.júHus H-én és 2008. március B-án kelt sz,erződésmódosításokka~ egységes
szerkezetbe foglalva -

(ha~ályon kívül helyezve)

40

-

..

1



VIII. számú Melléklet

A Szeged Megyei Jogú Város Önkonnányzata és a Szegedi Közlekedési Kft. között
2007. január l-től érvényes Közszolgáltatási szerződéshez

- a 2007. július ll-én és 2008. I1l1árciUlS B-án kelt szen:ődésmódosftásolikal egységes
szerkezetbe foglalva -

Éves járműfejlesztési terv (fejlesztési támogatás ból)

Jelen szerződéses melléklet a Szeged Megyei JQgú Város' közigazgatási területén, menetrend
alapján villamossal és trolibusszal végzett helyi .közforgalmú személyszállítási
(tömegközlekedési) közszolgáltatás ellátásához szükséges járműfejlesztés szolgáltató által
elvégzendő feladatait tmiahnazza. .

Ev

2007.

2607. összesen:

Megnevezés

•

Keretösszeg
(bruttó, eFt).

•



IX. melléklet

SZKT üzemeltetésére bízott ön.kormányzati tulajdonú es:;;közök kinnltuti:;;:

- u 2007. jlHhiS H-én és 2008. március B-án keh szerződésrnódosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva -

Az eszköz megnevezése főkönyvi 2006.09.30 2006.09.30
száma Bruttó érték Nettó érték

Villamos vasúti pályák
- 1 - es villamos vonal 213040001 168098234
- 3 - as villamos vonal 1811 18468882 11 873459
- 4 - es villamos vonal 1811 416873879 392972580

-Dugonics téri csomópont 1811 .213686 109 188 181 771
- forg.telepi villamos pálya 1811 2731 OOO 1 686381

Villamos vasúti pályákössz.: 1811 864799871 762812425
Villamos felsővezetékek:

- 1 - es villamos vonal }821 -- :,32234300 23622718
- 3 - as villamos vonal 1821 9221 031 6017979
- 4"- es villamos vonal .1821 115 142.003 109630012

- Dugonics téri csomópont 1821 11317613 9"965 037
- f.?rg.telepi villa~os felsövez. 1821 6200QO , .382804
.Villamos felsővezetékek össz.: . 168. 534 947,. 149618550

Föld kábelek:
Föld kábelhálózat villamoshoz . 1821 .4200 OOO 2593500

ViII.feisővez. és földkábelössz.: •. 1821 172734947 152212050..
Trolibusz felsővezetékek 1822 114620 OOO 80526027

Mind összesen: 1152154818 .995550502



IX. melléklet

leltári megnevezés menny. mennyiség bruttó érték
szám egység

11 PH vágány RAFS rendszerű vm 250,00 62175 OOO
13 PH vágány vegyes burkolat vm 7073,00 78469563
14 Vignol vágány vm 532,00 1418 OOO
15 PH kitérők csop 10,00 7534308
16 PH kitérők csop 3,00 3086427
17 Megállósziget m2 1 387,50 13198 OOO
18 Megállótáblák db 25,00 68 OOO
18 Megállótáblák db 2,00 45 OOO
19 PH v.tömbs.nagypanel vm 37,00 115703
21 Terelőoszlop ( tábla) db 15,00 86 OOO
22 PH vágány vm 416,50 41219 OOO
23 PH kitérő csap 1,00 5625 OOO

, i-es villamos vonal összesen: 213040001

40 Vignol vágány vm 3571,00 8713818
43 Kitérők csep 10,00 1 140 OOO

.44 MÁV-SzKT átszelés db 2,00 ' 399 OOO
45 ' Megállósziget '

_ ...• 558,20 . '88 OOOIII"::'

46 ' Korlát fm 62,00 22 OOO
47 Megállótábla db 22,00 -S2 OOO
48 Csap.adékvíz csatorna fm 240,00 '64 OOO
49 PH vágány' vm 1 261,00 3440064
52 Kitérők csop 1,00 4550 OOO

3-as villamos vonal összesen: . 18468882

(O PH vágány kockakő burkolat vm 262,60 2164434
71 • PH vágány RAFS rendszerű vm 1 438,35 . 282853 -850, ,

72 PH vágány kispanel burkolat vm ' .1 211,11 6709940
73 .. .Vignol'vágány vm . 6640,34 .. 52390478
74 Kitérők csap 15,aO 32643900
75. .' Megállótábla db 40,00 493259
76 -" Elektromos jelzőberendezés . db - 3,00 6122440
77 . Terelőhasáb ' db- 2,00 . 7 OOO
78 Megállósziget m2 3427,63 15717578
79 Nyílt áteresz db 1,00 13 OOO
80 Átszelés db 4,00 48 OOO
81 Korlát fm 32,00 160 OOO
82 . Kitérők csop ,

2,00 17550 OOO

4-es villamos vonal összesen: 416873879

85 Dugonics téri csomóponti pálya db 1,00 213686109

90 PH kitérők csop , 3,00 300 OOO
91 PH vágány vm 1 724,50 1080 OOO
92 Vig nal vágány vm 388,00 98 OOO
93 Kitérők csap 18,00 1096 OOO
94 Rakterület m2 300,00 157 OOO

telepi vágányok összesen: 2731 OOO

Villamos vasúti pálya összesen: 864799871



IX. melléklet

leltári megnevezés menny. mennyiség bruttó érték
szám egység

112 Réztápkábel fm 6411,00 2696 OOO
113 Földkábel fm 80,00 143 OOO
114 Vasoszlopok . db 309,00 4925159
115 Oszlopkar db 6,00 15 OOO
116 Árbóckapcsoló db 1,00 4 OOO
117 Hidvédőrács db 2,00 72 OOO
118 Munkavezeték fm 9052,00 3723141
119 EK 9 tip.oszlop db 24,00 9900 OOO
120 EK 15 tip. oszlop db 1,00 1 162000
121 Felsővezeték és szerelv. fm 480,00 9594 OOO

i-es vill.felsóvez.és tartozékai össz.: 32234300
140 .

Légtápvezeték . fm 11 812,00 594978
142 Vasoszlop db 166,00 1 001108
143 Kanelláber 2/3 rész db 6,00 39 OOO
144 Oszlopkar db 105,00 91 539
145 Munkavezeték fm 4655,00 2038 OOO
146 Réz münkavezeték . fm 510,00 12406
147 Tápkábel fni 110,00 44 OOO
148 Tartóoszlop db ... 12,00 5400 OOO

.ó" -

3~as viILfe!sővez.és tartozékai össz.: 9221031I.
00. -.0 - -. - =. 00.

.
170 Légtápvezeték . . fm 6590,00 256550

• 171 8 csöves vasúti alépítmény fm 430,00 1 720 OOO
• 172 Vasúti alapépítméy akna db~ 12,00 . 3600. OOO. 173 . Vasosz/opo:< "db 338,00 87419637. 174 •• Kal}élláber .db 5,00. 66 (JOO..175 Oszlopkar db 296,00 7347911

.. 176 . . Árbóckapcsoló db 3,00 10 OOO
177 . Munkavezeték fm 10445,00 10 OQ7 905 .
179 Réz földkábel fm 76.0,00 • 4664 OOO

4-e~vill.felsóvez.és tartozékai össz.: - 115142003
180 Dugonics téri csomóponti felsóvez. db 1,00 11 317 613
190 Légtápvezeték fm 386,00 41000
191 Vasoszlop db 78,00 393 OOO
192 Oszlopkar . db 13,00 11 OOO
193 Hidvédőrács db 1,00 30 OOO
194 Árbóckaocsoló db 8,00 38 OOO
195 Munkavezeték fm 2690,00 87 OOO
196 Mukavezeték fm 150,00 20 OOO

Telapi vill.felsóvez.és tartozékai össz.: 620 OOO
200 Földkábel hálózat villamoshoz fm 13538,00 4200 OOO

VilJ.felsóvez.és tart.valamint földkábel össz.: 172734947
250 Áramellátáshoz táp kábel fm 39564,00 16920 OOO
251 Trolibusz felsővez. 7-es vonal (Bakay N.u.) db 1,00 20 OOO OOO
252 Trolibusz felsővez. 7-es vonal (Londoni krt.) db 1,00 10 OOO OOO
260 Oszlopok db 1 047,00 31000 OOO
270 Jelzőkábelek fm 4100,00 1000 OOO
280 Utastájékoztató tábla db 65,00 320 OOO
290 Szakaszkapcsoló . db 6,00 73 OOO
300 Szakaszolószekrény db 5,00 88 OOO

..



310
320

Munkavezeték
Hidvédőrács

Trolibusz felsővez.és tartozékai összesen:
F~lsővezeték és szerelv.valamint földkábelek

mindösszesen:

fm
db

60385,00
2,00

IX. melléklet

35200 OOO
19 OOO

114620 OOO

287354947

Szeged, 2006. 12. 15. ll~Sre~efilY\üI\~k~ll~si~\L:
/-.~ -
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X. szám ú Melléklet

A Szeged Megyei Jogú Város Önkonnányzata és a Szegedi Közlekedési Kft. között
2007. január l-től hatályos Közszolgáltatási szerződéshez

_ a 2007. július U-én és 2008. március 13-án J..:eHszeJrződésmódositásoldml egységes
szerkezeíbe foglalva -

Éves fejlesztési ütemterv (infrastruktúra)

Jelen szerződéses melléklet a Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén, menetrend
alapján villamossal és trolibusszal . végzett helyi közforgalmú . személyszállítási
(tömegközlekedési) közszolgáltatás ellátásához szükséges, rt megrendelő tulajdonában lévő,
az alapszerződés II. sz. szerződéses mellékletben felsorolt kötöttpályás infrastruktúra
szolgáltató által elvégzendő fejlesztési és építési feladatait ütemezi.

! Ev I.
~07. összesent
Szeged, 2006. 12. 15.
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Megnevezés Keretösszeg
. (bruttó, eFt)
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