JAVASLAT
az Ózd Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között 2017. január 1-től 2021.
december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására

Előterjesztő:
Előkészítő:

Ózd, 2020. szeptember 16.

Polgármester
PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Az Ózd város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat a 2017. január
1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a
VOLÁNBUSZ Zrt. látja el. A közszolgáltatási szerződés mellékletét képező helyi menetrend
legutóbb 2020. június 01-jén került módosításra. A teljesítménycsökkenéssel járó menetrend
módosítás a koronavírussal kapcsolatos járványügyi vészhelyzet okozta veszteség mérséklése
céljából került bevezetésre.
Ózd Város Önkormányzata lakossági panaszbejelentések függvényében felülvizsgálta a meglévő
járatokat, ezért 2020. szeptember 3-án forgalomszervezési javaslatot kért a VOLÁNBUSZ Zrttől a fenti menetrendhez kapcsolódóan, melynek bevezetéséről dönteni szükséges.
A lakossági jelzések alapján 2020. október 1-től korrekcióra kerül sor:
-

a kora délutáni iskolás járat visszaállításra kerül Somsály és Center városrészekben,
a reggeli órákban kettővel több iskolásjárat közlekedik a Kórháztól az Újváros tér
irányába.

A költségnövekedés mérséklése érdekében csak olyan – alacsony kihasználtságú hétvégi járatra
vonatkozó – korlátozó intézkedéseket tartalmaz a javaslat, melyek esetében az adott városrész
elérhetősége másik helyi járattal vagy helyközi járattal továbbra is biztosított marad.
A határozati javaslatban szereplő közszolgáltatási szerződés módosításával összefüggésben nem
változik meg a helyi közlekedés díjszabása, a bérlet- és buszjegy árak változatlanok maradnak.
A teljesítmény növekedés körülbelül 3000 km/év (ennek várható költségvonzata 2M Ft/év).
Amennyiben a módosítások bevezetésre kerülnek, a VOLÁNBUSZ Zrt. munkatársai
figyelemmel kísérik a forgalom alakulását és az utasok visszajelzéseit is, melyek alapján, ha
szükséges, további forgalomszervezési intézkedéseket lehet végrehajtani.
A javaslat támogatása esetén a menetrendi változások 2020. október 1-től bevezethetők.
Az Ózd város helyi közösségi autóbusz közlekedésére vonatkozó jelenleg hatályos
közszolgáltatási szerződés 8.1. pontja értelmében a menetrend a közszolgáltatási szerződés
elválaszthatatlan részét képezi, módosítását szerződésmódosításként kell kezelni. A menetrend
évközben a Szolgáltató, illetve Megrendelő kezdeményezése alapján, közös megegyezéssel
módosítható.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

1. melléklet

Forgalomszervezési intézkedések
1A Kórház – Autóbusz-állomás viszonylatban:
A munkanapokon 6:50 órakor induló járat tanítási napokon nem közlekedik. A munkaszüneti napokon 11:35 órakor
induló járat megszűnik.
2 Kórház – Ruhagyár viszonylatban:
A szabadnapokon 9:50 és a munkaszüneti napokon 10:40 órakor induló járat egységesen szabad- és munkaszüneti
napokon 10:30 órakor közlekedik. A munkaszüneti napok kivételével naponta 11:20 órakor induló járat
szabadnapokon nem közlekedik. A szabad- és munkaszüneti napokon 15:30 órakor induló járat megszűnik.
2 Ruhagyár – Kórház viszonylatban:
A munkaszüneti napok kivételével naponta 10:40 órakor induló járat szabadnapokon nem közlekedik. A
munkaszüneti napokon 11:00 órakor induló járat megszűnik. A szabad- és munkaszüneti napokon 16:00 órakor
induló járat megszűnik.
2A Ruhagyár – Autóbusz-állomás viszonylatban:
Új járat közlekedik szabad- és munkaszüneti napokon 11:00 órakor. A munkaszüneti napok kivételével naponta
12:00 órakor induló járat szabadnapokon nem közlekedik.
2E Kórház – Bolyki T. úti iskola viszonylatban:
Új járat közlekedik tanítási napokon 6:55 órakor, az Autóbusz-állomás érintése nélkül.
4 Autóbusz-állomás – Új köztemető viszonylatban:
A munkaszüneti napok kivételével naponta 6:35 órakor induló járat szabadnapokon nem közlekedik. A
munkaszüneti napok kivételével naponta 12:55 órakor induló járat szabadnapokon nem közlekedik. A 16:30 órakor
induló járat szabad- és munkaszüneti napokon nem közlekedik.
4 Új köztemető – Autóbusz-állomás viszonylatban:
A munkaszüneti napok kivételével naponta 6:55 órakor induló járat szabadnapokon nem közlekedik. A
munkaszüneti napok kivételével naponta 13:10 órakor induló járat szabadnapokon nem közlekedik. A 16:45 órakor
induló járat szabad- és munkaszüneti napokon nem közlekedik.
7 Autóbusz-állomás – Szenna viszonylatban:
A munkaszüneti napok kivételével naponta 6:40 órakor induló járat szabadnapokon nem közlekedik. A
munkaszüneti napok kivételével naponta 12:57 órakor induló járat szabadnapokon nem közlekedik.
7 Szenna – Autóbusz-állomás viszonylatban:
A munkaszüneti napok kivételével naponta 6:55 órakor induló járat szabadnapokon nem közlekedik. A
munkaszüneti napok kivételével naponta 13:10 órakor induló járat szabadnapokon nem közlekedik.
20 Kórház – Szentsimon viszonylatban:
A munkanapokon 16:07 és a szabad- és munkaszüneti napokon 16:50 órakor induló járat egységesen 16:05 órakor
közlekedik.
20 Szentsimon – Kórház viszonylatban:
A szabad- és munkaszüneti napokon 17:17 órakor induló járat 2 perccel korábban, 17:15 órakor közlekedik.
21 Autóbusz-állomás – Kórház viszonylatban:
A tanítási napokon 6.55 órakor induló járat rövidített útvonalon, Bolyki T. úti iskola – Kórház viszonylatban
közlekedik 7:10 órai indulással. A tanítási napokon 7.19 órakor induló járat meghosszabbított útvonalon, a Kórház
megállóhelytől közlekedik 7:15 órai indulással, az Autóbusz-állomás érintése nélkül.
26 Autóbusz-állomás – Somsály viszonylatban:
A munkanapokon 9:30 órakor induló járat 5 perccel később, 9:35 órakor közlekedik. Új járat közlekedik tanítási
napokon 13:40 órakor, Nyárjasalja út érintésével. A tanítási napokon 14.35 órakor induló járat Nyárjasalja út érintése
nélkül közlekedik.
26 Somsály – Autóbusz-állomás viszonylatban:
Új járat közlekedik tanítási napokon 14:05 órakor.
33 Autóbusz-állomás – Center forduló viszonylatban:
Új járat közlekedik tanítási napokon 13:30 órakor.

33 Center forduló – Autóbusz-állomás viszonylatban:
A munkanapokon 6.50 órakor induló járat tanítási napokon meghosszabbított útvonalon, a Kórház megállóhelyig
közlekedik, az Autóbusz-állomás érintésével. Új járat közlekedik tanítási napokon 14:00 órakor.
74 Autóbusz-állomás – Új köztemető viszonylatban:
A munkaszüneti napokon 6:30 órakor induló járat szabadnapokon is közlekedik. Új járat közlekedik szabadnapokon
12:30 órakor.
74 Új köztemető – Autóbusz-állomás viszonylatban:
A munkaszüneti napokon 7:00 órakor induló járat szabadnapokon is közlekedik. A munkaszüneti napokon 13:00
órakor induló járat szabadnapokon is közlekedik.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2020. (IX.16.) határozata
az Ózd Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között
2017. január 1-től 2021. december 31-ig érvényben lévő
közszolgáltatási szerződés módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között 2017. január 1től 2021. december 31-ig érvényben lévő Ózd város helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint
jóváhagyja.
A VOLÁNBUSZ Zrt.-vel egyeztetett, a határozat 1. mellékletét képező vonalhálózati térképet, a
határozat 2. mellékletét képező menetrendi javaslatot és a határozat 3. mellékletét képező
díjszabást 2020. október 1-jei hatállyal elfogadja és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvény 25. § (2) bekezdése, valamint a közszolgáltatási szerződés 6.1., illetve
8.1. pontjai figyelembe vételével hozzájárul a közszolgáltatási szerződés módosításához.
Felelős:
Határidő:

Szerződésmódosítás aláírásáért: Polgármester
2020. szeptember 20.

1. melléklet a …/2020. (IX.16.) határozathoz

2. melléklet a …/2020. (IX.16.) határozathoz

3. melléklet a …/2020. (IX.16.) határozathoz

4. sz. melléklet

Ózd helyi közlekedés díjai 2020. október 1-től
I. Fejezet
A bérletjegyek érvényessége
a) A teljesárú vonaljegy a Szolgáltató által üzemeltetett helyi járatokon egyszeri
utazásra érvényes Ózd város közigazgatási határain belül.
b) A vonalas bérlet a Szolgáltató által üzemeltetett helyi járatok közül a bérleten
feltüntetett jelzés szerinti járatokon, az alábbi táblázatban foglaltak szerint érvényes.
Vonalas
bérlet száma
8

20

26
33

74

A bérlettel igénybe vehető viszonylatok
1A Autóbusz-állomás – Kórház
8 Autóbusz-állomás – Uraj – Susa
1A Autóbusz-állomás – Kórház
2 Kórház – Ruhagyár
2A Autóbusz-állomás – Ruhagyár
2E Kórház – Autóbusz-állomás – Bolyki T. úti ált. iskola – Autóbusz-állomás
20 Kórház – Autóbusz-állomás - Szentsimon
20A Autóbusz-állomás – Szentsimon
21 Kórház – Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Autóbusz-állomás –
Kórház
22 Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Ruhagyár
1A Autóbusz-állomás – Kórház
26 Autóbusz-állomás – Nyárjasalja út – Somsály
1A Autóbusz-állomás – Kórház
33 Kórház – Autóbusz-állomás – Center forduló
1A Autóbusz-állomás – Kórház
4 Kórház – Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Új köztemető
7 Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Szenna
74 Autóbusz-állomás – Szenna – Új köztemető

A Gyújtó tér - Kórház vonalszakaszon minden vonalas bérlet minden helyi járatra
érvényes.
A vonalas bérlet az érvényességi időtartamán belül korlátlan számú utazásra jogosít.
A bérletek a menetrendben aláhúzással jelölt, más útvonalon közlekedő(betérő)
járatokra is érvényesek.
Ha azonos útvonalon más vonal járatai is közlekednek, a közös vonalszakasz azonos
megállói között más jelzéssel érvényesített vonalas bérlet is érvényes Ózd város
közigazgatási határán belül.
c) Az összvonalas, valamint a tanuló, nyugdíjas bérletek a Szolgáltató által
üzemeltetett valamennyi helyi járatra érvényesek, Ózd város közigazgatási határán
belül.

II. Fejezet
Viteldíjak
1. Ózd városban a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjai az alábbiak:
Menetjegy- és bérlettípusok
a)
b)
c)
d)
e)

teljesárú vonaljegy
a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes
vonalas havi bérlet
a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes
összvonalas havi bérlet
a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes
tanuló havi bérlet
a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes
nyugdíjas havi bérlet

Ár
250,- Ft/db
4.690,- Ft/db
5.990,- Ft/db
2.390,- Ft/db
2.390,- Ft/db

2. Az 1. pontban meghatározott díjak az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazzák.
A szolgáltatásra vonatkozó egyéb feltételeket (pl. pótdíj, jegy- és bérletár visszatérítése,
utazási feltételek) a Szolgáltató – honlapján közzétett – hatályos Üzletszabályzata és
Díjszabása tartalmazza.

Ez a melléklet 2020. október 1-én lép hatályba.

