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Tájékoztató a Szombathely helyi közforgalmú közlekedés teljesítményeinek
alakulásóról, tovabbá javaslat a tanszüneti menetrendí időszak kibővítésére

Tisztelt Polgármester Úr !

A

Részvénytársaság részérerendelkezésre ólló 2010' év I-Wil. havi Szombathely helyi
bevétel és kökség adatok ismeretében, valamint a teljesítményés pénzügyi mutatókra
továbbiakban hatást gyakorló várható változásokról jelenleg rendelkezésünkre áltó
információk alapjón
a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt szolgáltatóí
kötelezettségünknek megfelelően - az alábbi tójékoztatóst adom.'

A bevételek elemzése alapjón mególlapítható, hogy - a foglalkoztatósi recesszió míatt jelentősen mérséklődött a hivatásforgalmi utazasok Száma, tovóbb fotytatódott az általános
b ér letj e gy-e ladás vis szae s és e.
A tanuló-bérletek értékesítésénekcsökkenése összefrigg aZ orszógosan tapasztalható
demográfiai recesszióval, a KSH adatai szerint Szombathelyen ls tovább csokkent a
regisztrált tanulók szóma.
A fenti tények alapján kijelenthető, hogy nehezen teljesíthető a 20]0. évi bevétel-költség
prognózis és eredményterv, várhatóan mérsékeltenemelkedik a fedezethíány, amit részben
kompenzál a központi normatív támogatás pályázatí összege.

Az üzemeltetési köItségek csökkentése érdekében a Tórsuság meneclzsmenÍje javasolja az
ElltÍttÍsértfelelős rés7ére,hogy 2010. év őszétől a tradiciondlis nydri és téli tansziineti
menetrendet terjessze ki az érintett szakminisztériumnuk a tanév rendjét szubtÍlyozó

rendeletében meghutúrozott tavaszi és őszi tansziinet napjaira is.
Az intézkedésselmegtakurítható munkanapi km-teljesítmény: 980 km

Szolgáltatói kötelezettségünk a megváltozott megrendelői igényekhez történő rugalmas
alkalmazkodás, ami egy szűkített szolgáltatás és ftrőhely-kínálat mellett is jelenthet
hatékonyság javulóst.
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Kérem Tisztelt Polgármester Urat' hog,l a hivatal illetékes munkatársai bevonósával _ a
tórsaságunk szalvnai kondícióit és támogatósát felajónlva - az onkormányzat alakítsa ki
álláspontját, a megrendelői döntésulcről Társaságunkat - a menetrend zavartalan
technológiai előkészítéseérdekében- október 20. napjáig tójékoztatni szíveskedjék.
Szombathely, 20I0. október
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