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A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Döntés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb 
szolgáltatási díjairól 

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő:     Nagy György irodavezető
Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző

Az előterjesztést megtárgyalta:
Gazdasági Bizottság
Inota Városrész Önkormányzó Testülete

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Nagy György Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva
irodavezető jogi előadó aljegyző jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

A személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban Törvény) 4.
§. (4) bekezdés d) pontja szerint a települési önkormányzat feladata, a helyi közlekedés díjai-
nak szerződés keretében történő megállapítása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások be-
vételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, valamint a szolgáltatások teljesíté-
sének ellenőrzése.
A közszolgáltatási szerződésben kell rendelkezni a személyszállítási közszolgáltatások díjai-
ról, a pótdíjakról, és azok megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményekről, valamint a
jegy- és bérletrendszerrel, azok ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról is (Törvény 25. § (3)
bekezdés h) és j) pontok).

A 2015. évre tervezett szolgáltatási díjakat és pótdíjakat a Bakony Volán Zrt. benyújtott pályá-
zata  is  tartalmazta,  mely  pályázatot  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete
177/2014. (XI.20) határozatával érvényesnek és eredményesnek nyilvánított.
A pályázat 15. sz. melléklete jelen előterjesztés mellékletét képezi, amely melléklet tartalmaz-
za az egyes bérletfajtákból és menetjegyekből tervezett  bevételeket, illetve a jelenlegi és a
2015. évre tervezett tarifákat is.

A bérletekből és menetjegyekből tervezett bevételek mellett, és összességében 25.502 eFt üze-
meltetési  támogatás  figyelembe  vételével  a  szolgáltatási  díjak  esetében  átlagosan  1,4%-os
emelkedéssel számolt a szolgáltató, a pótdíjak változatlanul hagyása mellett.

A jelenlegi, és a 2015. január 1-jétől tervezett szolgáltatási díjak és pótdíjak.

           jelenlegi díj                  tervezett díj               tervezett díj
     (nettó)      (nettó)    (bruttó)
Egyvonalas havi bérlet                   2.913,- + ÁFA       2.953,- + ÁFA               3.750.- Ft  
Összvonalas havi bérlet                  3.819,- + ÁFA       3.874,- + ÁFA               4.920.- Ft
Összvonalas félhavi bérlet              2.382,- + ÁFA       2.417,- + ÁFA               3.070.- Ft    
Arckép nélküli bérlet                    11.425,- + ÁFA     11.583,- + ÁFA             14.710.- Ft
Tanuló bérlet                                   1.378,- + ÁFA       1.394,- + ÁFA               1.770.- Ft
Nyugdíjas bérlet                              1.378,- + ÁFA       1.394,- + ÁFA               1.770.- Ft
Menetjegy elővételben                       157,- + ÁFA          165,- + ÁFA                  210.- Ft
Menetjegy gépkocsivezetőnél            205,- + ÁFA          205,- + ÁFA                  260.- Ft

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.

A mindenkori hatályos szolgáltatási díjak és pótdíjak a közszolgáltatási szerződés 2. számú
mellékletét képezik.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és 
hozza meg döntését a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2015. évi legmagasabb 
szolgáltatási díjairól!

V á r p a l o t a ,  2014. november 24.

 
Talabér Márta
  polgármester



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

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 11-i ülésén a következő
határozatot hozta:

…/2014. (XII.11.) képviselő-testületi
ha t á r o z a t :

1.) 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.

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

Határidő: A döntés megküldésére azonnal
A szerződés 2. számú mellékletének aláírására 2014. december 31.

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. december 11.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző



Melléklet a …/2014. (XII.11.) 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 2.953,- + ÁFA
Összvonalas havi bérlet 3.874,- + ÁFA
Összvonalas félhavi bérlet 2.417,- + ÁFA
Arckép nélküli bérlet 11.583,- + ÁFA
Tanuló bérlet 1.394,- + ÁFA
Nyugdíjas bérlet 1.394,- + ÁFA
Menetjegy elővételben 165,- + 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.

Várpalota 2014. december . 

Talabér Márta Papp László
polgármester vezérigazgató

Várpalota Város Önkormányzata Bakony Volán Zrt.
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