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Ttírgv: A 2009-2016 évelcre vonatkozó kazszolgáltatósi szerződéshez kapcsolódó 2010. évi

kaltségvetési igény

Tisztelt PolgtÍrmester Úr !

A 2009..január ]. *

2016. december 3]. kÓzÓtti időszakra vonatkozó, Szombathely M.J.V.
közigazgatási terüIetén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás tárg1,,ában
katatt kazszolgáltatási szerződés, valamint az azt kiegészítő megállapodás alapján kérem
szíves kÖzreműkadésétabban, hogy a vóros kÓltségvetésében az alábbi összegek a közösségi
kazl ekedés zavartalan bizto sítás a célj ára r endelkezésr e állj anak:

1. A helyi kozösségi

közlekedés dllami normatív támogatása bázis szinten (egyéb
információ hiányában), melynek Ósszege 2009. évben 63,880 eFt volt.

2' A

200g. etső féléveselszantolas atapján ű bevéte!ekkel ncm fedezet inc]okolt
rófordítások Összege 34,23] eFt' melyből a még nem kiegyenlített összeg 14,231 eFt.
(Az elszámoltist I-2080/09. ikt.sz. levelemben 2009. augusztus ]8-án juttattam el
onnek.) A 2009. évi első félévesigényünk indoka, hogy az új, szűkített menetrend
bevezetésétcsak az első félévetkÓvetően hajthattuk végre.

2009. II. félévére- előzetes ígéretünknek megfelelően
érvényesíteni'

-

nem kívórulnk

igényt

3. A fent hivatkozott, kazszolgáltatási szerződést kiegészítő megállapodás ].

pont
mdsodik bekezdése alapján 20]a. évre ,,az indokolt ráfordítások és az ágazatban
szokásos mértékűnyereség együttes Ósszege" 350 Ft/ktilszolgálati km KSH inJlációval
nÖvelt értéke(350 Ft/km x ]03,9:363'65 Ft/km) és a külszolgálati km kibocsátás
szorzata lehet.

A

2009. nov.emberi Ónkormányzati kÓzgyűlésen elfogadotÍ meneírend módosítást is
tarÍalmazó várható kalszolgálati km kibocsiitás 1865 ekm lesz 20]}-ben, így
maximtilisan ő7 B, 2 07 eFt indokolt ráfordítással sz(tmolhatunk.

Az uÍasoktól sziirmazó bevétel, a fogyasztói éirkiegészítés(lsd. I. pont), valamint az
egyéb bevételek e'gytittes vtirható értéke55],4]5 eFt.

A fenÍi két bekezdésből adodóan a'bevételekkel nem fedezeÍt índokolt rdfordítás
teryezetÍ értéke20]7-re ]26,792 eFt, melyrtek 50 százaléka' 63,396 eFt terheli az
ell átás ért .fel el ő s v ár
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Az L ponÍban szereplő Összeg dtlami normatíva,
ezért a 2:(: 3 pontok együttes
77'627 eFt-ot' szükséges á karaturk
szerződés utupJun
fennáttó o'w'Lv@'D'
J-''"v"?v
alapján

osszegeként,

a város
O
v
20]0.

költségvetésébenszerepeltetni.

évi

Tórsaságunk tovóbbra is mindent megtesz
az utazókÓzÓnség megtarÍósa, az utasoktól
származó bevétel beszedése érdekébőn. tttrtitriri
szempontbóI elemí érdekank (l
bevételeknek a teljesítmény kibocsátással
egy időben tÓrténő realizólása.

Folyamatos ellenőri jelenléttel, egyajtós beszállítóssal
gondoskoclunk (] szolgáltatós
ellenértékénekérvényesítéséről,

a koÁzerűsÖdő.járműpark
érzékelhető emelése révénnépszerűsíti

peclig a szolgáltatótsi színvonal jól

a szolgótltatit. , bevételekkel nem
fedezett indokolt
ráfordítós további csakkeniésére véleményánk
srerirt
a
tarifába
és
a teljesítmény
kibocsátósba tc)rténő beavatkozás kíná.!!;
trnrra'airt. Az eímúttévben végrehajtott
racionalizáIást kÓvetően az alóbbi Közgyűlési
dontések szüIettek.
2009' októberében benyújtott, 20]0' év,r.e
vonatkozó tarifajavaslatunkban szereplő
változatok
kr;zül az 5 oÁ-os emelés került el"fogadásra,
]0 oÁ-os *|*iat esetén vdltozatlan kc)rülmények
között ] 5, 6 mFt-tal naglobb beviteí realizátódhatott
volnat.

A kozglíílés436/2009 (IX ) Kgy.sz. határoz'atóvat
(35-ös jórat útvonalbővítése) éves
1
szinten
896 eFt többlet üzemeltetésí'
kotfuag jelentkezii, *rr o: 574/2009
(Xr.26.)
Kgy.sz.
határozatdval (9'es vonal új menetrendje)
] 2,22 .it-tot növekednek
az üzemeltetési

kaltségek.

Tisztelt Polgármester Úr !

A Vasi

Volón Zrt' a szerződésben vóllalt kÖtelezettségeit
maradéktalanul teljesítette. Kérem
szíves kazreműkc;aaf1
a finanszírorat iuilrégek súlyosbodásának
elkerüIése
érdekében a fenti tételek!u^uan,.hoq)l
Szombattőry u V. koltségvetésébebekerülhessenek.
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Szombathety, 20I0.

januar
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