Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2011. (XI. ) önkormányzati rendelete
a helyi autóbuszjáratokon alkalmazható viteldíjak és pótdíjak
megállapításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az árak megállapításáról szóló, módosított
1990. évi LXXXVII. számú tv. 7. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 8§(1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A helyi autóbuszjáratokra az elővételben árusított vonaljegy ára 190,- Ft.
(2) Az autóbuszon árusított vonaljegy ára 220,- Ft.

2. § A helyi autóbuszjáratokon közlekedők által igénybevett bérletek árai az alábbiak:
a) Egyvonalas bérlet, mellyel az azonos útvonalon közlekedő helyi és helyközi járatokra
is fel lehet szállni:
aa)havi: 3 000,- Ft,
ab) kéthetes: 1 650,- Ftb) Összvonalas bérlet, mely valamennyi helyi járatra szól:
ba) havi: 4 265,- Ft,
bb) kéthetes: 2 355,- Ft.
c) Kombinált bérlet, mellyel valamennyi helyi és helyközi járatra fel lehet szállni:
ca) havi: 4 730,- Ft,
cb) félhavi: 2 690,- Ft.
d) A tanulóbérlet, mellyel valamennyi helyi és velük azonos útvonalon közlekedő
helyközi járatra is szól:
da) havi: 480,- Ft
db) időszakos (4 hónap): 1 920.- Ft
dc)éves: 5 760,- Ft.
e) A nyugdíjas bérlet ára 1 605,- Ft, a bérlet érvényes valamennyi helyi és velük azonos
útvonalon közlekedő helyközi járatokra is.
f) Az útipoggyász szállítása ingyenes.
3.§ (1) Pótdíjat fizet az az utas, aki utazása alkalmával olyan bérlettel kíséreli meg az
utazást, melynek értékszelvényére a bérletigazolvány (diákigazolvány) sorszáma nincs
olvashatóan tintával ráírva, vagy a bérletigazolvány (diákigazolvány) nincs kitöltve,
illetve érvényesítve, ha kézipoggyászként, csomagként nem szállítható tárgyat visz be az
autóbuszba, vagy ha az utas, vagy a poggyásza, illetve az élő állata az autóbuszt
beszennyezi. Az ebben a bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítójával szemben
kiszabható pótdíj összege 4000.- Ft.
(2) Pótdíjat fizet az az utas, aki utazása alkalmával jegy nélkül, érvénytelen jeggyel,
bérlettel, egyéb utazási igazolvánnyal utazik, vagy kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,
vagy kutyát külön érvényes menetjegy nélkül szállít. Az ebben a bekezdésben
meghatározott magatartás tanúsítójával szemben kiszabható pótdíj összege 8000.- Ft.
(3) Amennyiben az utas a megállapított pótdíjat 8 napon belül nem egyenlíti ki, a pótdíj
összege 12 000,- Ft -ra emelkedik.
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(4) 1.300 Ft kedvezményezett pótdíjat köteles fizetni az, aki ellenőrzéskor bérletét
felmutatni nem tudja, de azt 15 napon belül a kijelölt helyen bemutatja.

4.§ E rendelet alkalmazásában
a) Kézipoggyász: kézipoggyásznak minősülnek azok az egy személy által is könnyen
hordozható, legfeljebb 10 kg tömegű tárgyak, amelyeket az utas az autóbuszba visz
magával.
b) Útipoggyász: útipoggyászként olyan tárgyak adhatók fel, melyek bőröndbe,
kézitáskába, úti-kosárba, kisebb ládába, zsákba, fadobozba, átkötözött (bevarrt) batyuba,
vagy egyéb alkalmas módon vannak csomagolva.
5.§ (1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2)A 26/2010. (XII.1.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Michl József
polgármester

dr. Kórósi Emőke
jegyző
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Indokolás

Az Önkormányzat és a Vértes Volán Zrt. (szolgáltató) közötti, a 276/2004. (XII.15.) számú
határozattal jóváhagyott helyi járati közszolgáltatási szerződés 5. pontja szerint a menetdíjakat
a felek rendszeresen felülvizsgálják, évente legalább egy alkalommal és az Önkormányzat
rendeletet alkot a következő év január 1-jétől alkalmazandó díjakról.
1.-3.§-hoz
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény a menetrend szerinti helyi
autóbusz közlekedés díjának megállapítása esetében az önkormányzatot jelöli meg
árhatóságként.
4-5.§-hoz
A rendelet értelmező rendelkezéseit tartalmazza, és a hatályba lépésre ad iránymutatást.

