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Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2003 (VIII. 18.)
rendelete
A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról
Pécel Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1)
bekezdésében valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében
nyert felhatalmazás alapján a város közigazgatási határán belüli menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés hatósági árformába tartozó díjairól mint legmagasabb hatósági árakról és azok alkalmazási
feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja1:
1.§2
(1) Az előreváltott és a járművön váltott vonaljegy érvényes az autóbuszvonal teljes hosszán egy utazásra,
megszakítás, átszállás nélkül. A vonaljegyet az utazás megkezdésekor, a felszállást követő legrövidebb időn
belül a jegykezelő készülékkel érvényesíteni kell. A vonaljegyek vissza nem válthatók. A vonaljegy árának
emelkedése esetén az előreváltott vonaljegyek az árváltozás hatályba lépésének napjától számított 4 hónapig
utazásra korlátozás nélkül felhasználhatók, ezt követően érték-kiegészítés mellett becserélhetők.
(2) A havi és negyedéves bérletjegyek a naptári hónap illetve a naptári negyedév első napján 0.00 órától az
adott időszakot követő hónap 5. napján 24.00 óráig érvényesek. A teljes árú havi bérletjegy személyi
igazolvánnyal együtt, a tanuló/nyugdíjas havi illetve negyedéves bérletjegy tanulók esetében érvényes
diákigazolvánnyal, nyugdíjasok esetében személyi igazolvánnyal együtt használható.
(3) Az autóbuszon pórázon vezetett és szájkosárral ellátott kutyát érvényes vonaljeggyel lehet szállítani. A
vakvezető kutya és a rendőrségi kutya szállítása díjtalan.
(4)3 A bérletjegyre a diákigazolvány illetve a személyi igazolvány számát az első utazás megkezdése előtt
tintával olvashatóan rá kell vezetni. A hibás, elrontott sorszámot javítani nem szabad, az értékszelvényt ez
esetben a szolgáltató pénztárában ki kell cseréltetni.
(5)4 A bérletjegyek csak érvényességük kezdete előtt válthatók vissza a szolgáltató pénztárában.
(6) Az elrontott értékszelvény kicserélése valamint a bérletjegyek visszaváltása díjtalan.
(7) Az autóbuszon minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 cm vagy 200x20x20 cm méretet meg nem haladó,
egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót, 1 pár
sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjmentesen.
2. §
(1) 5A viteldíj megfizetését és az utazási feltételek betartását a szolgáltató járművezetők és jegyellenőrök
útján jogosult ellenőrizni. Ennek érdekében az utas vonaljegyét, bérletét, utazási igazolványát
köteles a szolgáltató erre feljogosított dolgozójának felmutatni illetve kérésére átadni. A szolgáltató
erre feljogosított dolgozóinak rendelkezniük kell a tevékenységre feljogosító arcképes
igazolvánnyal, amellyel az utas kérésére igazolniuk kell magukat.
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(2) 6A megállapított viteldíjon felül 2000 forint pótdíjat köteles fizetni az, aki
jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, érvénytelen bérlettel, érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli
meg az utazást, illetve valamilyen utazási kedvezményt jogtalanul vesz igénybe.
olyan bérlettel (diákigazolvánnyal) kísérli meg az utazást, melynek értékszelvényére a bérletigazolvány
(diákigazolvány) sorszáma nincs tintával ráírva, vagy a bérletigazolvány (diákigazolvány) nincs kitöltve,
illetve érvényesítve
kutyát az előírt díjfizetés nélkül szállít
kézipoggyászként túl méretes tárgyat, vagy egyáltalán nem szállítható tárgyat visz be a járműbe
saját maga, vagy a magával vitt kézipoggyász, élőállat a járművet bepiszkítja,
az utazási feltételeket nem tartja be.

(3)7 A pótdíj – helyszíni fizetés esetén, illetve két munkanapon belüli bérletbemutatás esetén – 500 forintra
mérséklődik. A pótdíj megfizetéséről a szolgáltató dolgozója pótdíjelismervényt köteles adni. Amennyiben
az utas a pótdíjat a helyszínen nem rendezi, a járművezető illetve a jegyellenőr a pótdíj és a meg nem fizetett
viteldíj együttes összegéről csekket ad át részére, amelynek átvételét az utas aláírásával igazolja.
1.200 forint késedelmi díjat köteles fizetni a viteldíjon és pótdíjon felül az, aki tartozását 30 napon belül nem
egyenlíti ki.
3. §
(1) 8A helyi autóbuszvonalak teljes hosszán érvényes jegyek ára:
a.) Egy utazásra érvényes vonaljegy:
b.) Havi bérletjegy:
c.) Tanuló/nyugdíjas havi bérletjegy:

200 Ft
4000 Ft
1400 Ft

(2)9Az árak bruttó árak, melyek tartalmazzák a szolgáltatás 13%-os ÁFA tartalmát is, és az
utasbiztosítást.
(3)10Az utazási kedvezmények körét a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló
287/1997. (XII.29.) számú Kormányrendelet tartalmazza.
(4)11 A szolgáltató a jóváhagyott menetrend betartásával köteles végezni szolgáltatását. A szolgáltató a
díjakat tartalmazó díjjegyzéket és az utazási feltételeket köteles elhelyezni az üzemeltetett autóbuszokon.
A jegyeken és bérletjegyeken fel kell tüntetni, hogy az ár az általános forgalmi adót tartalmazza.
4. §
E rendelet 2003. szeptember 1-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 15/2003. (VII.18.) sz. rendelet.
Pécel, 2003. augusztus 15.
dr. Csizmadia Julianna
jegyző
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dr. Benkovics Gyula
polgármester
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A rendelet kihirdetésre került.
Pécel, 2003.augusztus 18.
………………………………….
dr. Csizmadia Julianna
jegyző

