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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 37. (2) 

bekezdése az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény melléklet 1. Legmagasabb ár, pont 

B) Szolgáltatások alpontja alatti táblázat 1-4. sorát hatályon kívül helyezi, 2012. április 1-től. A hatályon 

kívül helyezendő részek tartalmazzák a települési önkormányzatok ármegállapító jogkörét a menetrend 

szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjai vonatkozásában.  

Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 

szintén 2012. április 1-jei hatállyal módosította az autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvényt, miszerint a személyszállítási közszolgáltatások 

díjait, pótdíjakat és a díjalkalmazási feltételeket, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthető 

jogkövetkezményeket közszolgáltatási szerződésben — a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló 

jogszabályban meghatározott személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezmények alapján képzett 

kedvezményes díjak kedvezménycsoportonként történő elkülönítése mellett — kell meghatározni. 

A Képviselő-testület 81/2012. (III. 29.) határozatával hagyta jóvá a Körös Volán Zrt-vel kötött 

közszolgáltatási szerződés fentiekben leírtakat tartalmazó módosítását. Mivel a Képviselő-testület 

árhatósági szerepe a viteldíjak meghatározása tekintetében, megszűnt, illetve már nem él az a törvényi 

felhatalmazás, miszerint a viteldíjakat és egyéb feltételeket az önkormányzat rendeletében megállapíthatja, 

ezért javasoljuk a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 6/2003. (III. 28.) 

önkormányzati rendelet, és az azt módosító valamennyi rendelet hatályon kívül helyezését. A jelenleg a 

rendelet által is meghatározott egyes kedvezményeket felsőbb szintű jogszabály – a közforgalmú 

személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Kormányrendelet – tartalmazza, azaz 

nem szükséges, sőt tilos ennek önkormányzati rendeletben való megismétlése. 

 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, melynek 

eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. 

A tervezett jogszabálynak a korábbi szabályozásban foglaltakhoz képest gazdasági-társadalmi 

hatása nincs, árváltozás nem történik, a rendelet hatályát veszti, de a közszolgáltatási szerződés változatlan 

tartalommal él tovább. A rendelet megalkotása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga 

után. A tervezett módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló többlethatása nincs. A jogszabály 

alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az eddigiek szerint adottak. A 

jogalkotás elmaradása törvénytelen állapot fenntartásához vezet. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

Békés, 2012. június 21.     Izsó Gábor 

       polgármester  

 

Jogi ellenjegyző 

 

     Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (… …) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

A MENETRENDSZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS 

VITELDÍJÁRÓL szóló 

6/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

és az azt módosító önkormányzati rendeletek 

h a t á l y o n   k í v ü l  h e l y e z é s é r ő l 

(TERVEZET) 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a menetrendszerinti 

helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 6/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelete. 

  (2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a menetrendszerinti 

helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 6/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 25/2003. (XI. 28.) önkormányzati rendelete. 

  (3) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a menetrendszerinti 

helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 6/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelete. 

  (4) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a menetrendszerinti 

helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 6/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 45/2004. (XII. 17.) önkormányzati rendelete. 

  (5) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a menetrendszerinti 

helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 6/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 35/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. 

  (6) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a menetrendszerinti 

helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 6/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 38/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. 

  (7) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a menetrendszerinti 

helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 6/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 57/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. 

  (8) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a menetrendszerinti 

helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 6/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 56/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. 

  (9) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a menetrendszerinti 

helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 6/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 22/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelete. 

  (10) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a menetrendszerinti 

helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 6/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 47/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. 

  (11) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a menetrendszerinti 

helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 6/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 9/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete. 

  (12) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a menetrendszerinti 
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helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 6/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 33/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelete. 

2. § (1) Ez a rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba. 

  (2) Hatályát veszti e rendelet 2012. július 2. napján. 

 

 

Békés, 2012. június 28. 

 

 

    Izsó Gábor           Tárnok Lászlóné  

     polgármester                                                                jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. ………hó …. napján 

 

 

 

 

Tárnok Lászlóné  

       jegyző  

 


