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JELENTÉS

Az autóbusszal

végzett menetrend

A személyszállítási szolgáltatásokról
az alábbi jelentést tesszük közzé:

szerinti személyszállítás

ellátásáról

szóló 2012. évi XLI. Törvény 5. § (5) bekezdése alapján
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Közszolgáltatás megnevezése:
feladatok ellátása.

autóbusszall~&~ett

menetrend szerinti helyi személyszállítási
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Közszolgáltató

megnevezése:

KMKK>~6iép.Réi~fifuagyarországi

SzolnokiTerületiIgazgatósá;~~~)/'
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Közlekedési Központ Zrt.
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Közszolgáltatási köteleze~ts'ég ,i9ga1ap]a:" a M,agy~ror~~g-:~élyi önkormányzatokról
2011. évi CLXXXIX. törvéíiy n.§ (1) bekyzdés;,a.S~~é~ysZállítási
szolgáltatásokról
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Közszolgáltatás
ellátás~g~!"ri$~d~~;:~)J§~Q,I~o~~Mrgyej;:i\JqiÍl
V áras Közgyűlése a
személyszállítási szolgáltatáooltt~\~~~9Ió ,~a 2,~~~)~~I;, fdPf:~fjy/25.§ (2) bekezdése, valamint
Szolnok Megyei Jogú Város\: 'O~örlD.árilYzatá'
~vj~
Középkelet-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. S~lfio~tT~r&t:E:l~~iát~~ga~:~között
kötendő az autóbusszal
végzett menetrend szerinti szeméfy~ánítás~.látfo.s~.fa:~~wnatkozó közszolgáltatási szerződés
jóváhagyásáról szóló 349/2008.(Xl.if.J~~~i:k6'Zgy.iífésrhatározat alapján.

ts~'

Közszolgáltatás
A közszolgáltató

időtartama:
kizárólagos

2009. január 1. - 2016. december 31.
jogai:

1. A Szolgáltató - a tevékenységek pénzügyi-számviteli elhatárolására vonatkozó jogszabályi
előírások megtartásával - jogosult a szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok
mellett minden olyan tevékenység végzésére, amelyek nem veszélyeztetik a szerződésben
foglalt közszolgáltatási feladatok ellátását.
2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Szolnok város
közigazgatási terü1etén, a közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletét képező menetrend
szerint leírt vonalhálózatán kizárólagos jogot biztosít a Szolgáltató számára a menetrend
szerinti helyi autóbusz-közlekedés
közszolgáltatás elvégzésére. Ennek megfelelően az
Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy - a közszolgáltatási szerződésben és az Amsz.
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tv. szerinti kivételektől eltekintve - más Szolgáltatóval a szerződés időtartama alatt a
Szolgáltató számára megállapított működési területen menetrend szerint autóbusszal történő
helyi személyszállításra közszolgáltatási szerződést nem köt.
3. A Szolgáltató jogosult az Önkormányzat és a Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztere
között közös üzemeltetésre létrejövő megállapodás megkötése után a megállapodás 1. számú
mellékletében meghatározott helyi és helyközi közös vonalszakaszon, helyközi járaton a helyi
személyszállítási feladatok ellátására.
4. A közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel a Szolgáltatót illeti meg, s a
Szolgáltató viseli a közszolgáltatási szerződés szerint feladatkörébe tartozó tevékenységek
valamennyi ráfordítását.
5. A bevételi források rendszerében a Szolgáltatót illeti meg a menetrend szennti
személyszállítási
szolgáltatásokat
igénybevevők
által megfizetett
menetdíjbevétel,
a
jogszabályban meghatározott utazási kedvezmények ellentételezése céljából folyósított
fogyasztói árkiegészítés, az utasok által fizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét
képező pótdíjak összege, valamint a normatív támogatás jogcímén folyósított üzemviteli,
illetőleg fejlesztési támogatás.
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Szolnok Megyei !o~ú V~~~~~8lig~~~~~~a~67\~~92:~~I(~
- V sz. hat~ozat.~val dö~tö~ ~
menetrend
szennti
h~r:,
~ m~yszáJ4tas, !,#y~a~fua
onatkozo
közszolgáltatási
kötelezettségből származ9;::W0 :'~
a:iq~fiági há '/ ~
.. " sze űsítéséröl
és a szolgáltatót
megillető pénzügyi eILeht)t~le~~~
érteK:e'rő1vé sm~@át;ó:~Ezen
döntés értelmében a
Támogató a Támogatott ré~~e,
~é ~11~.(
\ .e. ~; ez~W~~'ít~lS
eik megtérítésére 60 millió
Ft összegű támogatást hag~~v~
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Szolnok Megyei Jogú Várot/t~~k;~~~~-15~W
25.) sz. határozatával döntött
Szolnok Megyei Jogú Város-6~~~t~~~Jái'zkun
Volán Zrt. között kötendő
támogatási szerződés jóváhagyásáról. ~~V'falhogátási
szerződés értelmében Szolnok város
közigazgatási terül etén belül autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási
feladatok ellátásához, a helyi tömegközlekedés fenntartásához 2010. évre a Támogató
160.000.000.,- Ft, támogatást biztosít a Támogatott részére.
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 147/2011. (V. 26.) sz. határozatával döntött
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között kötendő
támogatási szerződés jóváhagyásáról. Ezen támogatási szerződés értelmében Szolnok város
közigazgatási terül etén belül autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási
feladatok ellátásához, a helyi tömegközlekedés fenntartásához 2011. évre a Támogató
130.000.000. -Ft támogatást biztosít a Támogatott részére.
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 105/2013. (V.02.) sz. határozatával döntött
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között megkötött
közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletének módosításáról.
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A Közgyűlés dönt a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásához kapcsolódóan - az
igénybevevő fizetési kötelezettségén túl - szükséges mértékű, független könyvvizsgálói
jelentéssei alátámasztott éves beszámoló alapján -az ellentételezés összegének 174. 000.000.Ft összegen történő elfogadásáról azzal, hogya - Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
Ellenőrzési Bizottsága és Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési
Osztálya általlefolytatott - ellenőrzés eredményének megfelelően, amennyiben a szolgáltató
számára fizetési kötelezettség kerül megállapításra, annak összegét a 2013. évi elszámoláskor
érvényesítik.
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 134/2014. (V.29.) sz. határozatával döntött a 2013.
évi helyi közösségi közlekedés biztosításhöz szükséges ellentételezésről.
A Közgyűlés dönt a 2013. évi helyi személyszállítási
közszolgáltatás
ellátásáho
kapcsolódóan - az igénybevevő fizetési kötelezettségén túli - szükséges mértékű, független
könyvvizsgálói jelentéssel
alátámasztott éves beszámoló alapján - az ellentételezés
összegének 254.648.000 Ft összegen történő elfogadásáról azzal, hogy a- Szolnok Megyei
Jogú Város Közgyűlése Ellenőrzési Bizottsága és Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Ellenőrzési Osztálya általlefolytatott
- ellenőrzés eredményének megfelelően,
amennyiben a szolgáltató számára fizetési kötelezettség kerül megállapításra, annak összegét
a 2014. évi elszámoláskor érvényesítik.
~/I
Közgyűlés tekintette 1 arra, hogy a fenti ö~~gbŐl a 2013. évben a Közgyűlés 25712013
0.1.28)
kö~gyűlési hat~ozata al'á{)iáif14~t~~9l) Ft, valami.nt a 29~/2?13. (XII.19.) sz.
közgyűlési hatarozata alapjan 44.000.~OO. St os~zegek, valammt további 150.000.000 Ft
előlegként történő megfizetésre ~~~C!ö~rr1~ar~a~')13.859.000
Ft összeg legkésőbb
2015. február 15-ig történő kiíizet~rÖl. \)
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4. e::re ~t?/,e A~~llaPlt?tt - az Ige?ybe;evOl
fizetési kotelezettsegen túli el1~~~l~e'& ~egaHap~s"
~r~iYJJlo utolagos elszamolashoz
képest előlegként - 23(},~qp\;Q"P~.!)(éi~,#~6\' 29~~1
. l,'
lJt'ezésre álló forrás szerinti
üteme~ésb~n .a kalkulál: á~i~~~~~~á~~~etp~71/~
év?l biztosí: azz~l, hog~, a
Szolgaltato független konyvv~sgajrő~?Jyl~n~e"sself'lJláhifff~ott
eves beszámolója alapján,
amennyiben a Szolgáltató sz~áialJlztt8~*öt~~ittséW~~i
megállapításra, annak összegét
a 2015. évre vonatkozó elszámol~f,"~rvé~J:esí!i~n/J/
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Szolnok, 2015. május 22.
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Szabo Istvan
IpolgármA"I.t.
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