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Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota városban a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjait a
többször módosított 49/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet határozza meg.

Az árak  megállapításáról  szóló  1990.  évi  LXXXVII.  törvény  2012.  április  1-jei  hatállyal
tör-ténő módosítása következtében a menetrend szerinti helyi személyszállítás díja már nem
ható-sági áras, így arról a szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződésben kell rendel-
kezni. Erről rendelkezik a személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény is (a
továbbiakban Törvény).
A Törvény 4. § (4) bekezdés d) pontja szerint a települési  önkormányzat feladata, a helyi
köz-lekedés díjainak szerződés keretében történő megállapítása, a helyi személyszállítási köz-
szol-gáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, valamint a szol-
gálta-tások teljesítésének ellenőrzése,”
A közszolgáltatási szerződésben kell rendelkezni a személyszállítási közszolgáltatások díjai-
ról, a pótdíjakról, és azok megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményekről, valamint a
jegy- és bérletrendszerrel valamint azok ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról is (Törvény
25. § (3) bekezdés h) és j) pontok).
A jogszabályváltozás értelmében a jelenleg még hatályban lévő, a menetrend szerinti helyi já-
ratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 49/2010. (XII.20.) önkormányzati rende-
letet a Tisztelt Képviselő-testületnek hatályon kívül kell helyeznie.
A továbbiakban a szolgáltatási díjak és pótdíjak kizárólag a közszolgáltatási szerződés 2. szá-
mú mellékletében fognak szerepelni.

Legutóbb 2013. novemberében tárgyalta a Képviselő-testület a helyi járatú autóbusz közleke-
dés díjairól szóló előterjesztést és a szolgáltató által akkor javasolt díjemelést nem fogadta el.
Ennek megfelelően a szolgáltatási díjak és pótdíjak a közszolgáltatási szerződés mellékleté-
ben változatlanok maradnak az alábbiak szerint:

Egyvonalas havi bérlet 2.913,- + ÁFA
Összvonalas havi bérlet 3.819,- + ÁFA
Összvonalas félhavi bérlet 2.382,- + ÁFA
Arckép nélküli bérlet 11.425,- + ÁFA
Tanuló bérlet 1.378,- + ÁFA
Nyugdíjas bérlet 1.378,- + ÁFA
Menetjegy elővételben 157,- + ÁFA
Menetjegy gépkocsivezetőnél 205,- + ÁFA

4724,- Ft + ÁFA pótdíjat fizet az, aki
a.) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kíséreli meg

az utazást;
      b.) tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a jegye érvényes;
      c.) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi;
      d.) az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat (vagy élő állatot) visz be az
           autóbuszba amely kézipoggyászként nem szállítható

7.087,-  Ft  +  ÁFA  pótdíjat  fizet  az,  aki  a  4724,-  Ft  +  ÁFA  összegű  pótdíj  fizetési
kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget.



Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az  előterjesztést  szíveskedjen  megtárgyalni  és
hozza meg döntését a rendelet hatályon kívül helyezése vonatkozásában.

V á r p a l o t a ,  2014. január 30. 

Talabér Márta
polgármester



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

.../2014. (    ) önkormányzati 
r e n d e l e t e

a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb
szolgáltatási díjairól szóló 49/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet

hatályon kívül helyezéséről

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdé-
sének a) pontja által megállapított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalma-
zás alapján a következőket rendeli el:

1. §  Hatályát veszti a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz-közlekedés legmagasabb szol-
gáltatási díjairól szóló 49/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet.

2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

      (2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

V á r p a l o t a ,  2014. február 27.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota Gárdonyi G. u. 39.

Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő-testülete 2014. február 27-i ülésén a következő
határozatot hozta:

…/2014. (II.27.) képviselő-testületi
ha t á r o z a t :

1.)  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy  a  menetrend
szerinti  helyi  járatú  autóbusz-közlekedés  legmagasabb szolgáltatási  díjairól  szóló 49/2010.
(XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését követően a helyi járatú autóbusz
közlekedés  szolgáltatási  díjait  és  a  pótdíjakat  kizárólag  a  helyi  személyszállításról  szóló
közszolgáltatási szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Város Önkormányzata és a
Bakony  Volán  Zrt.  között  fennálló  menetrend  szerinti  autóbuszjárattal  történő  helyi
személyszállításról  szóló  közszolgáltatási  szerződés  2.  számú  mellékletét  e  határozat
melléklete szerinti formában jóváhagyja.

3.)  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  Polgármestert  a
közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletének aláírására.

Határidő: a döntés megküldésére és a szerződés 2. számú mellékletének aláírására azon-
nal

Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

    Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi
    ügyintéző

V á r p a l o t a ,  2014. február 27.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző



Melléklet a …/2014. (II.27.) képviselő-testületi határozathoz

a helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 2. számú melléklete

A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz-közlekedés érvényben lévő szolgáltatási díjai és a 
pótdíjak összege:

Egyvonalas havi bérlet 2.913,- + ÁFA
Összvonalas havi bérlet 3.819,- + ÁFA
Összvonalas félhavi bérlet 2.382,- + ÁFA
Arckép nélküli bérlet 11.425,- + ÁFA
Tanuló bérlet 1.378,- + ÁFA
Nyugdíjas bérlet 1.378,- + ÁFA
Menetjegy elővételben 157,- + ÁFA
Menetjegy gépkocsivezetőnél 205,- + ÁFA

4724,- Ft + ÁFA pótdíjat fizet az, aki
b.) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kíséreli meg

az utazást;
      b.) tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a jegye érvényes;
      c.) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi;
      d.) az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat (vagy élő állatot) visz be az
           autóbuszba amely kézipoggyászként nem szállítható

7.087,-  Ft  +  ÁFA  pótdíjat  fizet  az,  aki  a  4724,-  Ft  +  ÁFA  összegű  pótdíj  fizetési
kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget.

Várpalota 2014 február 27. 

Talabér Márta Papp László
polgármester vezérigazgató

Várpalota Város Önkormányzata Bakony Volán Zrt.
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