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Tisztelt Polgtűrmesfur Úr !

Vasi Volán Zrt. 2009. janutÍr Ll-i hattillyal az auÍóbusszul végzett menetrend szerinti helyi
személyszállíttÍsraSzombathely MJV Ónkormtűnyzatával 2016. december 31-ig szóló

A

Kö a zo lg á lt atás i S ze r ződést kij tött.

A Szerződés maradéktalanul kielégítia 2004. évi XWIil. tÓrvény elvárásait, biztosítja az integrált,

galmú aut óbus z -ka zl e ke dé s t.
A"Megrendet| oitcormónyzat előnye, hogy hosszabb távra biztosítja a település menetrend szerinti
közleiedéSi ellátásiit és a szerződéssel törvény adta lehetősége nyílt arra, hogl maga határozza meg
szükségletei, illetve lehetőségei szerint a település kívánt színvonalúközÓsségi kazlekedését.
A Szoígítltató előnye, hogl továbbra is piacon maradhatott, ezzel együtt a jÖvőbeni fejlesztései,
befektűéset kiszámi,íthatóan hasznosíthatóvá váltak, és az autóbusz-vezetők, és afeladatot kiszolgáló
munkat ár s ak s e m m ar adt ak fo gl alko zt at á s né l kül
Mindkét fél szétmára előnyt jelent' hogy törvényen alapuló, ezzel támogatott eg1lenrangú partneri
v i s z o nyb an al akul e gyüt t műkö dé s ük.
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Vasi Volán Zrt. mind forgalmi, mind műszaki területen megőrizve a szolgáltatás
színvonalat a Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségének a kialakult nehézségek
(makrogazdasági hatások) mellett is eleget tett. A megvaltozott gazdasiigi környezetre (gazdasági
válság)-figyeleűmel, a helyi kazlekedés életképességénekfenntartásaérdekében 20]]. évben sem
meg versenyhlpességét és nÓvelje
fogal"*áriató meg más cél, hogy a ka{orgalmú kozlekedés őrizze
2010. évben a

utas -me

gtartó képes s égét.

A helyi kazszolgiiltatási

tevékenység2010. évi záró elszámolósiit a közszolgáltatási

szerződésben

vtillalt határidőr e elké szítj uk.
Hivatkozva Szombathely M.J.V. Közglűlése 536/2010.(XI'25.) sz. határozatának 2' pontjára,
(Irat, hogy a
valamint a fenti határozatban megjelött határidőkre tójékoztatom Polgármester
levelem első bekezdésébenhivatkozott kazszolgáltatiisi szerződés a Szolgóltatóra az altibbi
b e s z ám ol ó -ké s z ít és i hat ár i dő ke t é s t ar t al mat r ö gz ít i :
2.]ő. pont: ,,A Szolgáltató kateles évente egy alkalommal az éves tevékenységéről
beszámolót készíteniés azt elfugadósra Szombathely M.J.V. Közg,lúlése elé terjeszteni,
legkésőbb a következő év március 3l-ig."
5'2. pont: ,, ...A kÓzszolgóltatási feladatok révénrealizált bevételelcről, az annak érdekében
és forrásokról a beszámolóban a
felmerült ráfordítósotcril, az ahhoz kapcsolódó eszkozalcről
Szolgáltató köteles számot adni...''
Vasi Volán Közl ekedési Zárilkörűen
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Kozszolgóltatási szerződést kiegészítő megállapodás 4. pontja szerint.' ,,A felek
megállapodnak abban, hog,l a Szolgáltató a tórgyévi, bevételekkel nem fedezett, indokolt
ráfordításairól a megállapodás 1. pontjában foglaltak figyelembe vételévelbeszámolót

készítés azt az onkormányzathoz benyújtja... ''
A fentiekben részletezett kötelezettségünk alapjón a 20]0. évről hlszítendő éves beszámolónkat a
szerződésben rögzített hatóridőre, március 3]-re -tekintettel a számviteli zórás és könywizsgálat
idői gényére i s - b enyúj tj uk.
A Kbzszolgáltatási szerződést kiegészítő megállapodás j. pontja rendelkezik ug,lanakkor egy ennél
s z or o s abb adat sz ol gáltatásr ól is :
,,a felek megállapodnak abban, hog,, a Szolgáltató féléventea jelen mególlapodás 1.
pontjában rögzítettek szerinti inc]okolt koltségekről és a képződc;tt bevételeiről elszámolást
készítés azt afélévetkijvető hónap utolsó napjdig az onkormányzathoz benyújtja.''
A 2010. II' fttévérőtés 2010. egészéről-felhíwa afigyelmet, hog,l akkor még az éves ziirlati
teendőkfolyamatban vannak- kÓtelezettségünk szerint 201 1' január 31-ig számot adunk.
Tekintettel azonban arra, hog/ Önöknél is jelenlegfolyik a kaltségvetés tervezése, az alábbiakban
segítséget szeretnénk adni a helyi közlekedést érintő kaltségvetésbenszerepeltetendő tételek
meghatórozásához:
2010. évben 1. 842 ekm teljesítmény kibocstÍtdsa történik meg ű

A

vállaltfeladatok teljesítésére.

kazszolgáltatási szerződést kiegészítő megállapodós alapján 20])-ben 3ő4 Ft/km lenne
maximálisán ráfordításlúnt elszómolható, azonban ezt a mértéket- takarékossági intézkedéseink
következtében - várhatóan nem érjük el, e tekintetben mintegl 31 Ft/km megtakarítással számolunk.
20]7-ben az utas-szítm a korábbi ,lveknél is erőteljesebb mértékbencsökkent, varhatóan mindÖssze
27g Ft/km bevételre számíthatunk. Ezek eredőjeként 2010 év bevételekkel nem fedezett indokolt
rófordítósainak éves Ósszege várhatóan 99 MFt lesz, amelyből az onkormányzat szeptember ]a-én
sz.lzr eFt-ot már pénzüglileg fotyósított. A jelenlegi információk alapján varható adatokból
kovetkezően a 20]]. évi költségvetésben 20]0. záró elszámolására tervezendő tétel így 46, 5 MFt,
melyet csökkent a targ,l évi költségvetésben szereplő összeg. Kérem, hogy a cca. 7,5 millíó Ft
dece mber hónapban történő foly ósíttÍs tÍt engedély ezni szíves kedj en.
oÁ tarifaemel,lst hagyott jóvá 201]Szombathely M.J.V' Képviselő testülete novemberi ülésén 4,55
re. Ennek kÓvetkeztében - utas-szám változás nélla)l 20] ]-ben 160 MFt köZúti közösségi kt;zlekedést
érintő finanszírozási terhe lenne az onkormónyzatnak. (Ezt a terhet csokkentendő 20]1. évi
t erv e
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Yélelmezve az ehhez kapcsolódó majdani konstruktív párbeszédet, úgy ítéljük meg (a jelenlegi
információk alapján), hog,l ez az Ósszeg csökkenthető, melynek számszerűsítése azonban most még
j e l e nt ő s infor má c i óhi óny mi att nem l e he t s ége s.

Afentiek alapján kérem PolgtÍrmester urat, hogy a Város 2011. évíköltségvetésében minimálisun
t00 MFt _ot szerepeltetni szíveskedjen, mely a 2010. év zúró elszdmolására és 2011. év elsíÍ

szezonális voltóra
félévérea mííködést fenntartható fedezetet biztosít. (Tekintettel a tevékenység
'pl;
nyiiri tanszüneti menetrend - a két félévnem eglforma bevételeket és ráfordítósokat produkal-)

-

A bevételekkel nem fedezett indokolt ráfordítások cstikkentése érdekébentársaságunk 2011,
évben a következő közlekedésracionalizálási és forgalmi operatív intézkedéseket
kezdeményezi, illetve tesz javaslatot:

o A

2009.

j av asl

június ]6. napján

bevezet,ásre

került menetrend felalvizsgólata, szakmai módosító

atok előké s zít és e.
Vasi Volán Közlekedési Zártkörűen
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A viteldíjrendszer kotnplex atalakítasa. ű: aurobus--ka:Iekedést preferáló díjtételkidolgozósa.
a munkanapi csúcsidőn kít'üli és a szabad- és mtnkasziineti vonaljeglaarifafelülvizsgálata

i

a b ev e z e t é s é ne k v iz s gál at a.
Az elsőajtós beszállítási rendszer végrehajtásának folyamatos ellenőrzése és szigorítíts(l, aZ
időszakos PR munkák elvégzése.
A közlekedés-biztonságjavítása érdekében szalcrnaijavaslat egy éjszakai körjárat kialakítítsára.
Szabad -és munkaszüneti napokon a ,,rugalmas - igényvezérelt - kozlekedési rendszer"
bevezetésének vizsgálata Petőfi-telep' (Ijperint és Zanat yárosrészek vonatkozásában.
Az ütemes menetrend megvalósításánai vizsgálata, amely segítheti a vonalhálózat Éhen Gy.
téri, illetve leendő intermodólis csomópontjában az optimálisabb csatlakozások és átszállások
hav i, nap t ór -fü gge
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megvalósítását.
A kÖzforgalmú közlekedés népszerúsítéseérdekében hatékony marketing és PR technikák
kidolgozása.
További szolgáltatiisi színvonal emelés - járatsűrűség novelése, eszközkapacitás gazdasiigos
kihasználása - érdekébenindokolt lenne 6-7 db 70 férőhelyes midi autóbusz /bekerülési érték:
cca: 240.000 eFt/ Ónkormányzati .finanszírozásban torténő beszerzése. Társaságunknak az
érvényeskozszolgáltatósi szerződésünk keretei között nincs további jármiÍrekonstrukcióra
lehetősége, de meggyőződésünk, hogy a beruházós révéntovább javíthatnónk Szombathelyen a
helyi közösségi kÓzlekedés minőségét. Az utazasi igényekhez történő fokozottabb alkalmazkodás
az utas szám alakulásának kedvező iranyú változását is előrevetíti.
A finanszírozási nehézségeken jelentősen konnyítene, amennyiben a normatív tómogatós
rendszerében a Megyei Jogú Városok számára kedvező irányú változós következne be.
Amennyiben Polgármesrcr Úr indokoltnak tartja, a kellően részletes szakmai érvanyagot Soron

kívül r endelke

zé s ér e

b o cs

át om.

A megleszékhelyen, a társaságunk által elnyert NYD)P-3.2.1/8-09-2009-0007 pályázat keretében
teljesin megújuló, korszerű, valós idejű utas tájékoztatás valósul meg. A Szombathely Megyei Jogú
Város területén kialakítandó utas ttÍjékoztűtó rendszer digíttűlis táblt i közteriileten ti)rténő
elhelyezését- mivel kcizfeladat ellátása érdekében kerülnek kihelyezésre közterület foglulúsi díj
dj ék.
Jiz e t és i köt e l e z e tt s ég mellőzés év el - e n g e dély e zn i s zív es ke
A t ele pít ési hebl s zínek:
Szombathely ÉhenGyula téri autóbusz állomáson (Hrsz: 6752)
o 7 db mególlóhelyi tábla a meglévő megtillóhelyi táblák helyén
o 2 db kazponti tábla aforgalmi épületen
Szombathety ThÓköly Imre út (Városháza megállóhely) (Hrsz: 6489)
o 2 db mególlóhetyi tábla az utca északi oldal (31 - 33 hózszám)
o 1 db megállóhelyi tóbla az utca déli oldalán. ( 32 házszám)
Szombathely, Ady tér melletti helyi járatos mególlóhelyek
o 1 db megállóhelyi tábla a Petőfi Sándor (Itca - Autóbusz Pályaudvar kozÓtti
megállóhelyen
1 db megállóhelyi tábla a Sarház u - Autóbusz Pályaudvar közotti megállóhelyen és
t db megállóhelyi tábla a Sarház u MMIK mególlóhelyen (Hrsz" 6001/3)
1 db megallóhelyi tóbla a Brutscher József u. (MMIK sarok) megállóhelyen (Hrsz:
6026)
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infrastrukturális változása - az új ipari- és logisztikai kÓzpontok, a
kereskedelmi és lakóterületek közforgalmi kÖzlekedésbe történő bekapcsolása - miatt megérett az
idő egy városi kazlekedéspolitikai koncepció kialakítására, az alapvető prioritások és célok

Az elmúlt évek városi
megfogalmazására.

A

kazösségi kazlekedés fejlesztése önmagában nem kezelhető kérdés,hanem ótfogó, ű
várospolitikába szervesen illeszkedő terület, amit ha jól menedzsel a város yezetése, akkor a
az
fenntartható fejlődés biztosítiisával, a várható fejlesztések eredményeként, a személyforgalom
ütemes
egyéni kazlekedés helyett az egyre jobb minőségű szolgáltatóst nyújtó korszerű, kényelmes,
menetrendet biztosító, környezetbarát közosségi közlekedés javára tolódhat el.
A városi kazlekedéspotitikai koncepcióra épínea következő szakmai célokfogalmazhatók meg:

o
o

o

Rövid tiivon elsőbbséget kellene adni a kozforgalmú személykazlekedésaránycsökkenés

amat me gb r dít á s ónak.
A minőség és a szolgáltatási színvonal javításához (korszerű utas tiijékoztatás, a kor
színvonalának megfelelő forgalmi létesítmények)célkitűzésa kozúti infrastruktúra szűk
keresztmetszeteinekfeloldása, a ka{orgalmú kÖzlekedési infrastruktúra - autóbusz állomány
- fejlesztése, korszeríísítése,a szolgáltatások megbízhatóságának növelése, a kényelem és
elj ut ás i s eb e s s ég minő s égi j ell emz ők emel é s e'
Ennek érdekében a pályázatban vállalt kötelezettségünknek megfelelően - a 2009-20] 1. év
kazÓtt évente 7-7 db autóbusz került, illene kerül beszerzésre. A fejlesztéssel az autóbuszok
átlag életkora ]0 év alá csökken.
A kozlekedési eredetíílevegőszennyezés és zajterhelés csökkentését, a kozlekedéS növekyő
területigényének és energiafelhasználásónak mérséklését,a kozlekedésbiztonság fokozását,
ű kazlekedéssel túlterhelt területek gépjármű forgalmának csokkentésétkellene
me gál l ítíts ónak, ho s s z ab b t áv o n a

fo

ly

megvalósítani.

o A
o
o

közösségi kozlekedés attraktivitólsónak biztosításóval, - versenyképes eljutási idő és
koltség mellett - a személygépjórmú-forgalmat egyre fokozottabban indokolt a
v ár o s központb ól kiindul ó an c s ill apítani.
A rekonstrukcióval egyidejiíleg a kazforgalmú kazlekedési eszközöket és kiszolgáló
létesítményeket- az Esélyegyenlőségi Törvénynek megfelelően - a mozgáskorlátozottak
speciális igényeire kellene pótolni és fejleszteni, ennek elgondolásait a fokozott
ghat ár o zni.
forr ás i gé ny e s s ég mi att a v ár o s i ko zl e ke d é s i ko nc ep c i ó kb an aj ánl at o s me
A közösségi közlekedés olyan társadalmi rétegek és csoportok számára nyújt mobilitási
le

A

he t ő s ége t, akikn
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a ninc

másik lehetséges kozlekedéspolitika a városokban

s.

a

nÓvekvő motorizóciós igényeket
mindentÍron kielégíteni igyekvő köztÍti infrastruktúrafejlesztés _ számos nyugat-európai város
példán látható an uákutcába j utott.
A pótlólagos kazfti kapacitások, parkolóházak és mélygariizsok az egyéni gépjárműhasználatot
foiozzák, amelyek - atfogó koncepció hiányában - a hálózat nem fejleszthető részénis növekvő
autóforgalmat gerjesztenek, amelyek újabb torlódasokhoz és további környezetszennyezéshez
,nritrnL, a kozlekedési infrastruktúra fejlesztésénekpedig korlátot szab a városmagok történelmileg
kialakult - erre alkalmatlan - szerkezete is.
A hazainál fejlettebb motorizációjú országok már felismerték, hogy a kÓrnyezetbarát kazlekedési
(Igyanakkor a
módok fejlisztése jelenti a városi kazlekedési probtémák valódi kezelésmódját.
javítása, a kozforgalmú
-rgyririrráginát kedvezőtlenebb közlekedési munkamegosztási artÍnyok
Vasi Vol án Közlekedési ZárlkőrŰen
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szeméIyk;zlekedés részarányónak emelése hatalmas erőfeszítéstjelent a nyugat-eartipai orsztÍgok
városai szdmdra, melyet mi még helyesen időben kezelve elkeriilhetnénk.

Szolgáltatóként - bár nem áll érdelainkben - a Vasi Volón Zrt. a Kozszolgáltatdsi Szerződés alapjón
teljesíti a megrendelő Ónkormónyzat megbízósát abban a formában és olyan mértékben,ahogy ezt
kérik illetve előírják a részére.

Szolgáltatói kötelezettségünk a megváltozott megrendelői igényekhez tÖrténő rugalmas
alkalmazkodás, ami szűkített szolgáltatás és férőhely-kínalat mellett is jelenthet hatékonyság
javulást. A menetrend módosításánál azonban kiemelt fig,,elmet kell fordítani arra, hogy
szociálpolitikai és hivatásforgalmi igényeket a lehetőség szerint továbbra is maradéktalanul ki kell
elégíteni.

Két út köziil lehet vdlasztani: vag,l a kaltségvetésterhére kell finanszírozni a közszolgáltatás
működését és fejlesztéseit ű remélhetőleg növekvő óllami szerepvóllaliis mellett /normatív
tómogatás/, vag1l évről-évre csökkenteni kell a teljesítményeket,amely hosszútávon járhatatlan út. A

férőhely-km teljesítmény csökkentésével párhuzamosan csökkenhet az igényelhető - központi
költségvetés últal biztosított _ normatív túmogattÍs összege is.

A csatolt

Társaság Felagyelő Bizottsága által tórg1,,alt és tómogatott - szakmai anyag egy
gondolatébresztő tanulmány a kazÓsségi kÖzlekedés célirónyos és kiszámítható fejlődését biztosító
stratégiai koncepció kialakításához, melynek elkészítéséhez
készséggelajánlom fel társaságunk
s zakmai tapasztal atát.

MeIIékIet:

] db szakmai tanulmóny

Szombathely, 2010. december
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Mósolatban kapja:

Marton Zsolt Ur, Alpolgármester
Molnár Miklós Úr, Alpolgármester
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