Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2005.(I.20.) önkormányzati rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjainak megállapításáról,
alkalmazásáról, az utazási feltételek helyi szabályozásáról

Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításától szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed a gazdasági tevékenységet folytató jogi személyre, jogi
személyiség nélküli gazdasági és egyéb társaságra, természetes személyre, valamint a helyi
járattal végzett autóbusz közlekedés során érvényesített legmagasabb árakra és díjakra.
A rendelet alkalmazása
2. §
(1) Helyi járatnak minősül Diósd közigazgatási határán belül menetrend szerint közlekedő
minden autóbuszjárat, mely a helyi menetrendben meghirdetésre kerül.
(2) Diósd területén helyi autóbusz-közlekedés menetjeggyel vagy bérlettel vehető igénybe.
A helyi autóbusz-közlekedés díjai és alkalmazási tételei
3.§

(1) A menetrend szerinti helyi autóbuszjárat helyi menetdíjainak utasbiztosítással együtt a bruttó
összege:
a.) teljes árú menetdíj:
.
b.)
50%-os kedvezményű menetdíj
c.) 67,5%-os kedvezményű menetdíj
d.)
90%-os kedvezményű menetdíj
e.) általános havi bérletjegy:
f.) tanuló, nyugdíjas havi bérletjegy:

100,-Ft
50,-Ft
32,-Ft
10,-Ft
2500,-Ft
1250,-Ft

(2) Az elővételes jegy csak akkor vezethető be és tartható fenn, ha a község területén legalább 3
helyen az elővételes jegyek beszerezhetősége biztosított.
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(3) Tanuló bérlet legfeljebb 25 éves korig, diákigazolvány bemutatásával vehető igénybe. A
nyugdíjas bérlet igénybevételéhez nyugdíjszelvény bemutatása szükséges.
(4) A havi bérletek árának figyelembevételével féléves, éves bérlet is kiadható.
A menetdíj megfizetése
4. §
(1) A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, de legkésőbb az autóbuszon kell megfizetni. A
menetjegy – bérletjegy – (továbbiakban: jegy) a menetdíj megfizetését bizonyítja.
(2) A bérletigazolvány ára a kiállítási költséggel együtt: 70-Ft
A jegy érvényessége
5. §
(1) A havi bérletek a naptári hónap illetve félév első napjának 0.00 órájától az adott időszakot
követő hónap 5-én 24.00 óráig érvényesek.
(2) Az érvényesség napját a jegy kiadásakor kell megjelölni a szelvényen, érvényesítés nélkül
utazásra nem jogosít.
(3) A bérletszelvényekre a bérletigazolvány (diákigazolvány) sorszámát az első utazás megkezdése
előtt az utasnak tintával vagy írógéppel olvashatóan rá kell vezetni.
(4) A menetjegy érvényes az autóbuszjárat teljes hosszán, egy utazásra, átszállás nélkül.
(5) A bérletek és napijegyek érvényességük megkezdése előtt teljes értékben visszaválthatók
bruttó 70,-Ft kezelési díj ellenében.
(6) Az elrontott vagy megrongálódott bérletszelvény kicserélésének díja: bruttó 70,-Ft
(7) A havi bérletek tárgyhó 15-ig 50%-os árban visszaválthatók 70,-Ft kezelési díj ellenében.
(8) Érvényes menetjegy nem váltható vissza.
Útipoggyász fuvarozásának díja
6. §
(1) Egy személy legfeljebb 2 db 40x50x80 cm méretet meg nem haladó, egy személy által
hordható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, egy darab szánkót, 1 pár
sílécet, 1 köteg facsemetét, egy gyermekkocsit szállíthat díjmentesen.
(2) Az autóbuszon – férőhely esetén – az (1) bekezdésben felsorolt méreteket meghaladó
(túlméretes), de legfeljebb 1 db 100 x 100 x 200 cm méretet meg nem haladó tárgy
(csomag) megfelelően becsomagolva díjfizetés ellenében szállítható.
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A díjmérték a menetjegy árával azonos.
(3) Szájkosárral és pórázzal ellátott kutya szállításának díja azonos a járműre érvényes
vonaljegy árával.
(4) A vakvezető-, a rendőrségi kutya szállítása díjtalan. Egyéb kisállatok szállítása díjtalan.
(5) A tulajdonos köteles gondoskodni a biztonságos szállításról.
7. §
(6) Pótdíjak:
a.) 2000,- Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki:
- csomagként, kézipoggyászként 6. § (1) bekezdésében meghatározottól eltérő tárgyat
visz fel a járműre,
- saját maga, az általa szállított kézipoggyász vagy élőállat bepiszkítja a járművet.
b.)
c.)

4000.- Ft pótdíjat köteles fizetni a menetjegy árán felül az, aki
jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást,
illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe,
olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre olvashatóan tintával, írógéppel az
igazolvány száma nincs rávezetve,
aki hamisított jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást,
kutyát külön érvényes menetjegy, szájkosár és póráz nélkül szállít.

Ha az utas a megállapított pótdíjat a helyszínen vagy 8 napon belül nem egyenlíti ki
a pótdíj mértéke, 8000.- Ft-ra emelkedik.
Utazási kedvezmények
8. §

Az utazási kedvezmények körét a közforgalmi személyszállítási utazási kedvezményekről
szóló többször módosított 287/1997. (XII.29.) kormányrendelet tartalmazza.
Vállalkozói kötelezettségek
9.§
(1) A szolgáltató az érvényes menetrend és az abban meghirdetett kilométer teljesítmény szerint,
továbbá az alkalmazott jármű járatszámának és útvonalának betartásával köteles végezni a
szolgáltatást.
(2) A menetdíjváltozást, mint hatósági árváltozást a képviselő-testület rendelete alapján a
kihirdetést követően érvényesítheti.
(3) A szolgáltató az érvénybe lépő díjakat tartalmazó díjjegyzéket köteles elhelyezni az
üzemeltetett autóbuszokon és a megállóhelyek hirdetőtábláján.
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10.§
A szolgáltató ellenőrzésre jogosult dolgozói bevonhatják a bérletigazolványt és/vagy a
bérletszelvény, ha a
– bérletigazolványt vagy bérletszelvényt meghamisították,
– az arcképet kicserélték, illetve meghamisították,
– arcképről a tulajdonos kétségtelenül nem ismerhető fel,
– a bérlet oly mértékben megrongálódott, hogy érvényességét és használatának jogosságát
megállapítani nem lehet,
– a bérletszelvényre írt szám a bérletigazolvány sorszámával nem egyezik,
– azzal nem a tulajdonosa utazik,
– jogosulatlan használat vagy egyéb visszaélés gyanúja merül fel.
11. §
(1) E rendelet 2005. február 1-jén lép hatályba.
(2) A viteldíjak megváltozása esetén az erre vonatkozó módosító rendelet hatályba lépését
követő 1 hónapon belül a megelőzően hatályos díjtétel szerint vásárolt menetjegyek
különbözettérítéssel új jegyre cserélhetők.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Diósd, 2005. január 11.

Spéth Géza
polgármester

Dr. Csizmadia Julianna
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2005. január 20.
jegyző
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Indokolás
A Képviselő-testület döntött a helyi személyszállítás bevezetéséről. A döntés végrehajtása
érdekében kiírásra került a pályázat, melyet a KUZIN TRANSZ Kft. nyert meg.
Annak érdekében, hogy 2005. február 1-el a helyi menterend szerinti személyszállítás
törvényes keretek között indulhasson, a tisztelt Képviselő-testületnek rendeletet kell alkotnia,
a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjainak megállapításáról, alkalmazásáról, az
utazási feltételek helyi szabályozásáról.
A menetjegyek díj-javaslatára az előterjesztők a vállalkozó által tervezett összegeket építették
be a tervezetbe.
A rendelet-tervezetről a bizottsági elnökök a bizottsági véleményeket, javaslatokat a testületi
ülésen ismertetik.
Az előterjesztők kérik a rendelet-tervezet megvitatását, és megalkotását.
Diósd, 2005. január 11.

Spéth Géza
polgármester

Dr. Csizmadia Julianna
jegyző

