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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2015. november 26-i ülésére 

 

 
A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 
Tárgy:  Döntés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb 

szolgáltatási díjairól  

 

 

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő:   Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző 

       

 

Az előterjesztést megtárgyalta: 

Gazdasági Bizottság 

Inota Városrész Önkormányzó Testülete 

   

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

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

 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban Törvény) 

4. § (4) bekezdés d) pontja szerint a települési önkormányzat feladata, a helyi közlekedés 

díjainak szerződés keretében történő megállapítása, a helyi személyszállítási közszol-

gáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, valamint a szolgálta-

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, azok ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról is (Törvény 25. § (3) 

bekezdés h) és j) pontok). 

 

A szolgáltató elkészítette a 2015. I. félévi eredmény kimutatását, mely eredmény kimutatás 

egy külön előterjesztés anyagát képezi. 

Az eredmény kimutatásból kiderül, hogy bár a helyi járatú autóbusz közlekedés nettó 

árbevétele csökkent az előző év azonos időszakához képest, az üzletág eredménye - az 

önkormányzati támogatást is figyelembe véve - az első félévben pozitív volt. 

 

A szolgáltató, minden év végén javaslatot tesz a következő év január 1-jétől alkalmazandó 

tarifákra, bérlet és jegyárakra. 

Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a mellékelt levél értelmében - az 

alacsony inflációs rátát is figyelembe véve - 2016. január 1-jétől nem kezdeményezi a 

jelenlegi szolgáltatási díjak változtatását. 

Javasolja viszont a szolgáltató a jelenleg hatályos pótdíjak módosítását, mivel a 

közszolgáltatási szerződés 2. sz. melléklete azokat az üzletszabályzathoz képest alacsonyabb 

összegben tartalmazza, továbbá nem tartalmazza a bérlet utólagos bemutatásának 1300 Ft-os 

díját. Ezek a díjak régiós szinten most azonos összegben kerültek meghatározásra. 

Ennek értelmében a szolgáltatási szerződés 2. sz. melléklete a határozati javaslat melléklete 

szerinti formában módosulna. 

 

A szolgáltató továbbá a mellékelt levél értelmében hiányolja a közszolgáltatási szerződésből 

az alkalmazott menet- és bérletjegyek díjalkalmazási és felhasználási feltételeit. A szerződés 

3. számú mellékletében ugyan e feltételekről is szó van, de azokat a feltételeket még a jogelőd 

a Bakony Volán Zrt. határozta meg.  

Az új szolgáltató most régiós szinten azonos feltételeket kíván meghatározni minden 

szolgáltatási szerződésben, ezért a szóban forgó feltételek kidolgozására, a szerződés 

módosítás előkészítésére felajánlotta segítségét. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és 

hozza meg döntését a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól és a 

pótdíjakról! 

 

 

V á r p a l o t a ,  2015. november 16. 

 

  

Talabér Márta 

          polgármester 

 

 



 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota Gárdonyi G. u. 39. 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

 

…/2015. (XI.26.) képviselő-testületi 

ha t á r o z a t : 

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi járatú 

autóbusz-közlekedés érvényben lévő szolgáltatási díjait a menet- és bérletjegyek 

tekintetében változatlanul hagyja. 

Várpalota Város Önkormányzata és az Északnyugat-magyarországi Közlekedési 

Központ Zrt. között fennálló menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi 

személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletét kizárólag a 

pótdíjak tekintetében 2016. január 1-i hatállyal e határozat melléklete szerinti 

formában módosítja. 

 

2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletének aláírására. 

 

3.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a szolgáltatót az 

alkalmazott menet- és bérletjegyek díjalkalmazási és felhasználási feltételeinek 

kidolgozására, és az azzal kapcsolatos közszolgáltatási szerződésmódosítás 

előkészítésére. 

 

 

Határidő:  A döntés megküldésére azonnal 

                       A közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletének aláírására azonnal 

 A közszolgáltatási szerződés módosítás előkészítésére 2015. december 31. 

Felelős:          1. és 2. pont Talabér Márta polgármester 

  3. pont Papp László ÉNYKK Zrt. vezérigazgató 

 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

        Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző 

 

 

 

V á r p a l o t a ,  2015. november 26. 

 

 

 

 

         

       Talabér Márta                                      dr. Ignácz Anita Éva 

         polgármester                  jegyző 

 



 

Melléklet a …/2015. (XI.26.) 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 2016. január 1-től: 

 

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 

  

 8000,- Ft pótdíjat (tárgyi ÁFA mentes díj) 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 

 

12.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki a 8000,- Ft + ÁFA összegű pótdíj fizetési kötelezettségének 8 

napon belül nem tesz eleget. 

1300,-Ft pótdíjat köteles fizetni, aki a bérletét az ellenőrzés alkalmával nem tudja felmutatni 

és azt utólag mutatja be. 

 

 

Várpalota 2015. november 26.  

 

 

 

 

   Talabér Márta      Papp László   

     polgármester      vezérigazgató 

Várpalota Város Önkormányzata                 ÉNYKK Zrt. 

 

 

 


