
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. december 9-én   
tartandó ülésére  

 
Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

helyi autóbusz-közlekedési díjak megállapításáról 
szóló 10/1991. (V. 2.) rendeletének hatályon kívül 
helyezése, és a díjak határozatban történő 
meghatározása 

  
 
 

Iktatószám: 17131/2021   Melléklet:1 db 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Fulmer Kristóf jogi ügyintéző 
   
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság 

SzMSz 29. § (2) bek. 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 

SzMSz 29. § (2) bek. 

 
Egyéb megjegyzés: 
 
 
  
Meghívott: 
- 
 
 
 
Határozatot kapják: 
- 
 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 1. § (2) bek. j) pontja szerint a 
törvény hatálya nem terjed ki a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben 
meghatározott helyi, valamint az elővárosi, regionális és országos közösségi közlekedési 
szolgáltatások áraira. Ez azt jelenti, hogy a korábban alkalmazott „hatósági ár” a 
személyszállításban megszűnt, amelynek értelmében hatályon kívül szükséges helyezni 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi autóbusz-közlekedési díjak 
megállapításáról szóló 10/1991. (V. 2.) rendeletét.  
 
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 31. § (1) bek.-e szerint a 
személyszállítási közszolgáltatások díjai, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételek, továbbá 
ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezmények közszolgáltatási szerződésben, a 
közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott 
személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezmények alapján képzett kedvezményes díjak 
kedvezménycsoportonként történő elkülönítése mellett kerülnek meghatározásra. 
 
Tekintettel arra, hogy a hatályos, személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződésünk 
2021. december 31. napján megszűnik és új közszolgáltatási szerződés még nem került 
megkötésre, így javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy ezen átmeneti időszakra 
vonatkozóan (az új szerződés megkötéséig) határozatban állapítsa meg a helyi autóbusz-
közlekedési díjak változatlanságát annak érdekében, hogy a rendelet hatályon kívül helyezése 
után is legyen e díjakra vonatkozó helyi szabályozás. 
Amint megkötésre kerül az új közszolgáltatási szerződés, úgy azzal a kitétellel, hogy a 
szerződésben e határozat díjait kell rögzíteni - az annak valamint az abban foglalt 
személyszállítási díjak jóváhagyására irányuló előterjesztést haladéktalanul benyújtom a T. 
Képviselő-testületnek.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatának 
figyelembevételével vitassa meg, és a határozati javaslatot, valamint a mellékelt rendelet-
tervezetet elfogadni szíveskedjék! 
 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján - 
megtárgyalta a „Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi autóbusz-
közlekedési díjak megállapításáról szóló 10/1991. (V. 2.) rendeletének hatályon kívül 
helyezése, és a díjak határozatban történő meghatározása” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a személyszállításra vonatkozó új közszolgáltatási szerződés 
testület általi jóváhagyásáig terjedő időszakra és hatállyal az alábbiak szerint állapítja 
meg a személyszállítási díjakat:  
1.1. Menetjegy árak: 

1.1.1. Az egyvonalas menetjegy ára: 193,- Ft.  
1.1.2. A különleges igényeket kielégítő betűjelzéses helyi autóbuszjáratokon a 

menetjegy ára 193,- Ft, ha a járat útvonala az 5 km-t nem haladja meg. Ha 
a járat útvonala az 5 km-t meghaladja, a viteldíj 2x193,- Ft. 

1.1.3. Valamennyi "M" jelzésű vonalon a szakaszhatárt átlépő utazásra 2 db 
193,-Ft-os érvényesített menetjegy, illetve összvonalas vagy 



 

tanuló/nyugdíjas bérletjegyek használhatók. A szakaszhatár: Mikszáth 
Kálmán utca. 

1.1.4. A helyi járatú autóbuszokon a gépjármű vezetőjénél vásárolt egyvonalas 
menetjegy ára: 205,- Ft. 
 

1.2. Bérlet árak: 
1.2.1. Az egyvonalas arcképes havi bérletjegy ára: 3.150,- Ft 
1.2.2. Az egyvonalas arcképes II. félhavi (16-án 0 órától érvényes) bérletjegy 

ára: 2.126,- Ft 
1.2.3. Az összvonalas arcképes havi bérletjegy ára: 4.245,- Ft 
1.2.4. Az összvonalas arcképes II. félhavi (16-án 0 órától érvényes) bérletjegy 

ára: 2.796,- Ft 
1.2.5. A tanuló/nyugdíjas összvonalas bérletjegy ára: 1.449,- Ft 

 
Az 1.2. pontban megjelölt arcképes havi bérletjegyek háromszoros áráért negyedéves 
bérletjegyek is válthatók. 

 
2. A kutyaszállítás díja - kivéve a vakvezető és a nyomozóebeket - azonos az érvényes 

vonaljegy árával. 
 

3. A helyi tömegközlekedési eszközön minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 cm 
méretet meg nem haladó 1 személy által hordozható, a fel- és leszállást nem 
akadályozó kézi poggyászt, illetve 1 db ródlit, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db 
gyermekkocsit szállíthat díjmentesen. 
 

4. A bérletjegyek a naptári hónap (negyedév) első napjának 0 órájától, tárgyidőszakot 
(negyedévet) követő hónap 5-én 24.00 óráig érvényesek. 
A bérlet érvényesség kezdete előtti teljesárú, illetve a tárgyhó 15-ig történő 50 %-os 
visszaváltásának kezelési díja: 115.-Ft. 
A bérletigazolvány ára a kiállítási költséggel együtt, valamint az elrontott vagy 
megrongálódott bérlet kicserélésének díja 115.-Ft. 
 

5. Pótdíjak:  
5.1. A viteldíjon felül 2.240.-Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki: 

- csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz a járműre, 
- ha az utas vagy az általa szállított kézipoggyász, illetve élőállat az utasteret 
szennyezi. 
 

5.2.  A viteldíjon felül 5.620.- Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki: 
- jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, 
illetve valamely kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, 
- olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs 
tintával, olvashatóan rávezetve, 
- kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállít, 
- hamisított jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik az utazást, illetve 
valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe. 

 
5.3. Amennyiben az utas a pótdíjat az ellenőrzés alkalmával a helyszínen kifizeti, 

úgy a pótdíj mértéke 2.240.- Ft. 
 



 

5.4. Aki az utazás során az utazáskor érvényes bérletét felmutatni nem tudja, 
azonban a társaság irodájában azt felmutatja 48 órán belül, 330.- Ft 
bérletbemutatási díj ellenében mentesül a pótdíj fizetése alól. 

 
5.5. További 3.330.-Ft pótdíjat köteles fizetni az 5.1. és 5.2. alpontban meghatározott 

pótdíjon felül az, aki tartozását 8 napon belül nem egyenlíti ki. 
 
6. Az újonnan megkötendő közszolgáltatási szerződésben az e határozatban rögzített díjakat 

kell alkalmazni. 
 

7. E határozatban megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
 

Határid ő:  2021. január 1. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2021. december 3. 
 
          Polics József 
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

1. sz. melléklet  –  rendelet-tervezet 
 

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a helyi autóbusz-közlekedési díjak megállapításáról szóló 10/1991. (V. 2.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 
című 10/1991. (V. 2.) önkormányzati rendelet. 

2. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 
(2) Az 1. § 2021. december 11-én lép hatályba. 
 
 
Komló, 2021. december 9. 
 
 
 
 
 
 
 dr. Vaskó Ernő s.k. Polics József s.k. 
 címzetes főjegyző polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 
1. §  

Hatályon kívül helyező rendelkezés. 
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 1. § (2) bek. j) pontja szerint a 
törvény hatálya nem terjed ki a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben 
meghatározott helyi, valamint az elővárosi, regionális és országos közösségi közlekedési 
szolgáltatások áraira. Ez azt jelenti, hogy a korábban alkalmazott „hatósági ár” a 
személyszállításban megszűnt, amelynek értelmében hatályon kívül szükséges helyezni 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének megállapításáról szóló 32/2011. (XII. 
16.) rendeletét.  
 

2. § 
Általános hatályba léptető rendelkezés. 


