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Tkztelt Polgármester Úr !
Hivatkozva Szombathely M.J.V. 2011. november 24-én megtartott Közgyííléséna Vasi Volón Zrt.
felé megfogalmazott szahnai kéréseÍcreválaszolva az alábbi szolgáltatói áttósfoglalást adom:

A Közgyűlésre előkészített menetrend racionalizdldsi javaslatok a hivatal szakmai apparátusával
és a szakmailag feletős Atpolgórmester Úrral egyeztetve kerültek a Vasi Volán Zrt. részéről
megfogalmaztisra, illetve a Közgyűlés elé jóváhagyásra.

Szakmai véIeményünk szerint a 9, 29A és 29C jelzésű viszonylatok jelenlegi struktúrában történő
kr;zlekedtetése indokolatlan és jelentős tÓbbletköltséget generál, ezért javasoltuk a menetrend a
novemberi Kozgyűlés elé terjesztett változatban történő szakmai módosításiit, amely szerint a 9-es
vonalnak a 2009. június 16-ún életbe lépett menetrendje keriilne visszadllíttÍsra, a 29A-s
vonukzámú jdratok pedig új útvonalon a Vdci M. u. érintésével- jtÍratonként1,1 km többlet
te lj e s ítménny el - kö zle ke d n én e k.

A

módosító indínányként benyújtott és szolgáltatói véleményezésreótadott komplex menetrend
tervezettel kapcsolatosan a következő, a szolgóltatásra várhatóan pozitív és negatív hatásokat
kiváltó szakmai észrevételeketjavasoljuk a Közg,,iílés részéremegvitatásra.

A Vasi Volán Zrt.

mint szolgáltató támogat minden a helyi kÖzösségi kazlekedés vóltozatlan vagy
esetlegesen bővülő férőhely km kibocsátósára irányuló kezdeményezést.Szakmailag indokolfuák
tartjuk, hogy a város lakóövezeteinek autóbusz-közlekedéssel történő kiszolgiilása magasabb
s zol gál tatós i s zínv onal on v aló sulj on me g.
+ A 39-es szómú viszonylat beindítóstival jelentősen javul az oladi városrész közösségi
kazlekedéssel tÖrténő ellátása, azonban ajelenlegi szabad- és munkaszüneti napi utazási kereslet a
s z o l gál t at ás b őv íté s i ly en mé r t é lrtí növ e ke dé s é t n e m indo kolj a.
+ A 9-es vonaljáratkövetése munknnapokon ]8 óra utón 60 percről 40 percre csÖkken.
+ A 3A-s gyorsjiirat visszaállítása esetén csökken az oladi városrész csúcsidei a
diólcforgalommal párhuzamosan jelentkező - hivatásforgalmi zsúfoltsága, azonban bevezetéséhez
többlet es zkozkapacitás szülcs éges.
+
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39-es vonalszómú járat útvonalvezetésével- mivel érinti az oladi városrészt jelentősen
em.elkedik a Szürcsapó és a Váci utcdban - a Belváros irányóba fetszálló utasok eljűtósi ideje.
A 29A és a 29C vonalak megszűnéséveljelentősen csökken a Joskar-ola városrészről átszát\iis
nélkal elérhető területek /Vasútállomás, Brenner T. krt., (Jszoda, Kórhiiz, stb./ száma' szalrrnai
véleményünk szerint romlik az érintett városrész ko{orgalmú kazlekedési szolgáltatótsi
színvonala.
A viagdlt menetrend tervezet teljes köríí elfogacltísa esetén tovtÍbbra is vtÍItozatlan éves
telj es ítményvolumen ker iil megre ndelés re az elltűtús ért fele tős részéről.

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Polgármester (Jrat, hogy q 20t1. év I. félévimegrenclelt
teljesítmények alapjún a I-1870/2011. ügyszdm alatt megkiil(tött ttÍrgyidőszaki szolgdltatós
veszteségtérítéséneka Megrendelő részéről történő pénziigyi rendezése a jelen időpontig nem

realizúlódott.

A

Vasi Volán Zrt. mint szolgóltató végrehajtja a menetrendváltozásokat, amennyiben erre az
ellótásértfelelős részérőlmegrendelés érkezik, ezért kérem Polgiirmester (Jrat, hog1,, avalós utazási
igényekfelmérése,továbbó a megbgalmazott szakrnai javaslataink elemzése utánáz onkormányzat
alakítsa ki álláspontját, és Kozg,,úlésidöntésülcről tórsaságunkat - a módosított menetrend
technológiai előkészítéseés 20]2' februór 0t. napjától esedékes bevezetése érdekében tájékoztatni
-

szíveskedjen.

Tisztelt Polgármester Úr !

Képviselői kezdeményezésekalapjtÍn megviagtÍltuk a kisgyermekes /kismama/ arcképes havi
bérlet hevezetésének lehetőségét és az aldbbiakat javasoljuk a Közgyíítés elé etőterjeiztésre és
elfogadásra:

Kedvezményes bérlet viiltására jogosult és Kisgyerekes bérlettel utazhat az a Szombathelyi
lakcímmel rendelkező személy, aki glermekgondozótsi segély (GyES) vag/ gyermeknevelési
tómogatás (GYED folyósításóban részesül. Bemutatandó igazolások részben a tikcímet (áltandó
vagy tartózkodási hely ) igazoló hatósági igazolvány, továbbá a juttatásokról a kifizetőhelyről
kapott 6 hónapnál nem régebbi eredeti igazolás vagy megítllapító határozat.
A Kisglerekes havi bérlet javasolt díjtétele,a mindenkori Tanuló/Nyugclíjas havi bérlet drúval
azonos órfekvésben kerülne meghatdrozúsra, amely összeg 2012. évre: bruttó t.gg0 FÍ/db.
Szombathely, 201 I. december 01.
Tisztelettel:
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