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Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedés 2012. évi 

viteldíjainak megállapítása 

Sorszám: III/8 

Előkészítette: Gál András osztályvezető 

Műszaki Osztály 
Döntéshozatal módja: 

Határozat: egyszerű 

szótöbbség 

Rendelet: minősített többség az 

Ötv. 15.§ (1) bekezdése alapján 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság, 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

 

Előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. december 1-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 A Körös-Volán Autóbuszközlekedési Zrt. a mellékelt kérelemmel fordult 

önkormányzatunkhoz, melyben kérik, hogy a 2012. évi tarifaemelést (5,4 %) a Képviselő-

testület hagyja jóvá rendeletében. Az árakban az ÁFA emelés 1,6 %-os hatása is benne van. A 

javasolt áremelés következtében a tarifák az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakulnak, 

bruttóban: 

 

 

Jegyfajta 2010. évi árak 

(Ft/db) 
2011. évi árak 

(Ft/db) 

menetjegy 125,- Ft/db 130,- Ft/db 

összvonalas bérlet 3.280,- Ft/hó 3.480,- Ft/hó 

T/NY bérlet 1.090,- Ft/hó 1.150,- Ft/hó 

 

 

 

 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet 

szíveskedjen elfogadni. 

 

 

Békés, 2011. november 22. 

 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 

m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 

LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a menetrendszerinti helyi autóbusz-

közlekedés viteldíjáról szóló 6/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„8. § Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 1-től 2012. 

december 31-ig terjedő időszakra a helyi autóbusz-közlekedés tarifáit az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

a) menetjegy: nettó 98,40 forint/darab, 

b) összvonalas havi bérlet: nettó 2740,10 forint/darab, 

c) tanuló és nyugdíjas havi bérlet: nettó 905,50 forint/darab.” 

 

2. § E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Békés, 2011. december 1. 

 

 

 

 Izsó Gábor sk.      Tárnok Lászlóné sk. 

 polgármester       jegyző 

  

A rendelet kihirdetésre került:  

2011. december … napján. 

 

 

   Tárnok Lászlóné 

jegyző 
 

 










