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A

Vórosfejlesztési és Üzemeltetési osztóly 52730-2/20]0. sz. levelében megfogalmazott szakmai
kér és e ke t m e gv i z s gál t att am, e r e dm é ny ér ő l az al áb b i t áj é ko zt atá s t ado m :

Szombathely Megyei Jogú Város KÖzg,,űlésének - mint a közforgalmú autóbusz-közlekedés
ellátásértfelelősének - 232/2009. QV.30') Kgl. sz. határozata alapjón 2009. június I6' napjától cca.
] ]oÁ-os menetrend racionalizólás került végrehajtásra, amely - mivel jelentősen érintette az Joskarola és a Derkovits városrészek autóbusz-kozlekedését is - természetesen az érintett utazókÓzÓnség
s z ámár a ér de lrs ér elemme l i s j iirhatott'

A

széles tórsadalmi és politikai konszenzus eredményeként kialakított menetrend átalakítással
elsődleges célunk az érdeksérelmek minimalizálása volt, azonban a módosítiisnál alapvető
szempontlrént figyelembe kellett venni, hog,, az autóbusz-közlekedés alapvetően a tÓmeges utazasi
i génye

k

ki s z ol gál ás

át hív atott

sz

ol gólni.

A

Derkovils és Joskar-ola-i vórosrészek vonatkoztÍsában (9-es autóbusz-vonal) szolgáltatói
kötelezettségünk volt a megváltozott megrendelői és utazósi igényekhez történő rugalmas
alkalmazkodás, ami eg,, szűkített szolgáltatós és férőhely-kínálat mellett is hatékonyság javulást
eredményezett.

Az érintett vonalon felszabadult teljesítmény részbeni átcsoportosításóval (29A, 29C), járatszám

növelésével és új átszóllás nélkül elérhető - területek bevonásával jelentősen javult az érintett
v ár o sr é s z e k ko zfor galmú ka zl e ke dé s i s z ol gál t at ás i s z ínv o nal a.
Képviselői javaslatra a 9-es autóbusz-vonal menetrendjét Szombathely Megyei Jogú Város
Közgyűlése 574/2009.(XL26.) Kg,, Sz. határozatítval 20]0. január 1. napjától egyszer már
módosította, melynek tobblet üzemeltetési költsége 20]0. évre vonatkoztatva várhatóan cca. 12.22I
eFt Ósszegben realizálódik.

A

levélben megfogalmazott és viugált útvonal és menetrend módosítúsok további éves többlet
üzemeltetésí költsége: 6.344 eFt/év (364 Ft/km elszdmolható költséggel kalkulúlva), melyet
pozitív közgyűílési döntés esetén - természetesen időardnyos összeggel szúmolva - kérem, hogy
Szombuthely Meglei Jogti Város 2010. évi költségvetésében - a I-571/2010. iktatószámú, 2010.
03. 03-án megkiildött levelemben rögzítetteken túl - szíveskedjék szerepeltetní.
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Tisztelt Polgórmester Úr !

Tájékoztatom, hogy a Vasi Volán Zrt. mint szolgáltató végrehajtja a menetrendvdltozást'
amennyiben erre aZ ellátásért felelős részérőlmegrendelés, továbbá a riifordított többleÍ
kal*égelve vonatkozóan anyagi kotelezettségvóttatás érkezik, ezért kérem PoIgármester Urat, hogy
a valós utazási igények felméréseés elemzése után - a társasógunk szakmai segítségétés
támogatását felajánlva - az onkormányzat alakítsa ki álláspontját.
Közgyűlési dantésalcről társaságunkat - a módosított menetrend technológiai előkészítéseérdekében
- táj ékoztatni szíve ske dj en.

Szombathely, 20l0. március ]].
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