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Térgy: A közszolgáItatási

szerződéshez kapcsolódó 2009. évi elszámolás

TÍsztelt Polgármester Ur!

A

2009-2016. évekre vonatkozó kőzszolgáitatási szerződés, valamint az azt kiegészítő
megállapodás alapjan végzett.helyi közösségi közlekedési szolgáltatás 2009. évi bevételeiről és
ráfordításaifól - a hatályos jogszabályok, a társaság számviteli politikája, valamint önköltség_
számítási szabályzata szerint _ elkészítetttik a várbatő, még nem auditált adatokat tartalmaző
kalkulációt. A levezetést a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésesorán a
bevételelJ<el nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról szőlő l/2009. (IV.15.) KHEM _
tájékoztatőelőírásaialapjánállítottukössze.

A

fentiek alapján a tevékenység érdekébenindokoltan felmerülő ráfordítások és az ágazatban

szokásos mértékiinyereség együttes összege 2009_ben 332,46 Ft/lírn, amelyből a bevételek' 283,68

Ftlkm összeget fedeztek. (Tájékoztatásul, ezen adatok 2008_ban 344,68 Ft/km és 268,66 Ftlkm
voltak.) A fentiekből következőetL 2009. évben a bazisnál .6,5 százalékJ<al magasabb fajlagos
bevétel és 3,54 szána|ékkal alacsonyabb fajlagos ráfordítás mellett láttuk eI a közszolgaltaási
feladatot' a tevékenység hatékonysága tehát _ döntően a menetrend-racionalizálás következtében jelentősen jawlt.

A közszolgáltatási

szerui5dést kiegészítő megállapodás 3. pontja szerint az I félévesgazdálkodási
adatok atap1én benyujtott.elszámolásunk alapján k{iltségtérítésiigényiink 34.231 eFt volt, melyből
az Önkormányzat eddig'20.000 eFt-ot utaít á* társaságunk réizéie.A fennmaradő 14.231 eFt
utalásáról kérem, szíveskedjen intézkedni. A közszolgáltatási szerződés 2.4.2. pon$a alap1án20a9.
éwe további veszteségtérítésiigénnyel nem léphettink fel.

Szombathely' 2010. január 29.
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Részvénytársaság

9700 Szombathely, Körmendí u. 92. Levélcím: 9701 Szombathely Pf': 111
Tel.; +36 94 517-610 Fax: +36 94 314-964

