Heves város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról
Heves Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §.
(1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Tv. 7. §-ában kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Heves város közigazgatási határán belül helyi járattal
végzett autóbusz-közlekedés legmagasabb díjára.
(2) A különböző havi és időszaki bérletek a naptári hónap, illetve az időszak első napjától az
érvényességi időszakot követő hónap 5-én 24.00 óráig érvényesek. A kedvezményes
(nyugdíjas, tanuló) bérletjegyek a kedvezmény igénybevételére jogosító (nyugdíjas, diák)
igazolvánnyal együtt érvényesek.
(3) A járművön váltott vonaljegy érvényes az autóbuszvonal teljes hosszán egy utazásra,
átszállás nélkül. A vonaljegyek vissza nem válthatók.
2.§ (1) A viteldíj megfizetését és az utazási feltételek betartását járművezetők és
jegyellenőrök útján ellenőrzik. Ennek érdekében az utas menetjegyét, bérletét, utazási
igazolványát köteles a jegy ellenőrzésére feljogosított dolgozónak átadni.
(2) A megváltott viteldíjon felül 2.000 Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki
a) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, érvénytelen bérlettel, érvénytelen igazolvánnyal kísérli
meg az utazást, illetve valamilyen utazási kedvezmény jogtalanul vesz igénybe.
b) olyan bérlettel (diákigazolvánnyal) kísérli meg az utazást, melynek értékszelvényére a
bérletigazolvány (diákigazolvány) sorszáma nincs tintával ráírva, vagy a bérletigazolvány
nincs kitöltve, illetve érvényesítve,
c) kutyát az előírt díjfizetés nélkül szállít,
d) kézipoggyászként túl méretes tárgyat, vagy egyáltalán nem szállítható tárgyat visz a
járműve, s ezáltal az utazási feltételeket megsérti,
e) saját maga, vagy a magával vitt kézipoggyász, élőállat a járművet bepiszkítja,
f) az utazási feltételeket nem tartja be.
(3) A 2.000 Ft pótdíj – helyszíni fizetés esetén, illetve két munkanapon belüli bérletbemutatás
esetén – 500 Ft-ra mérséklődik.
(4) 1.200 Ft késedelmi díjat köteles fizetni a viteldíjon és a pótdíjon felül az, aki tartozását 30
napon belül nem egyenlíti ki.
3. § (1)1 A helyi autóbuszvonalak teljes hosszán érvényes viteldíjak:
a) menetjegy
b) kedvezmények egyhavi bérlet
c) teljes árú bérlet

90,- Ft
790,- Ft
2520,- Ft

(2) A havi és negyedéves bérletjegyek a naptári hónap, illetve az érvényességi időszak első
napjának 00.00 órájától az adott időszakot követő hónap 5. napjának 24.00 órájáig
érvényesek.
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Módosította a 33/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. január 1-től.

(3)2 Az árak bruttó árak, melyek tartalmazzák a szolgáltatás 15 %-os áfa tartalmát és az
utasbiztosítás összegét is.
(4) Az utazási kedvezmények körét a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményekről szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.
(5) Az autóbuszon szájkosárral és pórázzal ellátott kutyát érvényes vonaljeggyel lehet
szállítani. A vakvezető és rendőrségi kutya szállítása díjtalan.
4. § E rendelet 2003. május 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Heves, 2003. április 16.

Kontra Gyula sk.
polgármester
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Módosította a 30/2004. (XII. 23.) rendelet. Hatályos 2005. január 1.

Szabó Sándor sk.
jegyző

