(IV.30.) Hev. Or. rendelete
1212003.
viteldijr[16l
a menetrendszerintihelyi aut6busz-kiizleked6s
sz6l6 1990.6vi LXV. Tv. 16. $.
HevesV6rosK6pvisel6-testiilete
a helyi Onkormilnyzatokr6l
(1) bekezd6se6s az tuak meg6llapitisdr6lsz6l6 1990.6vi LXXXVII. Tv. 7. $-6bankapott
felhatalmaz6salapjanaz alihbi rendeletetalkotja:
1. S (1) E rendelethatitlyakiterjed Hevesv6ros kozigazgatilsihatiritn beltil helyi jinattal
v5gzettaut6busz-kdzleked6s
legmagasabb
dijhra.
(2) A ktil6nbdz6havi 6s iddszakib6rletekanaptitrih6nap,illetve azidoszakels6napj6t6laz
6rv6nyess6giidSszakotk<ivet6 h6nap 5-en 24.00 6rhig 6rv6nyesek.A kedvezm6nyes
jogosit6 (nyugdijas,dirlk)
(ny.ugdijas,tanul6) b6rletjegyeka kedvezmlny ig6nybev6tel6re
igazolvfnrryal egyi.itt6rv6nyesek.
(3) A jrlrmrivdn v6ltott vonaljegy6rv6nyesaz aut6buszvonal
teljes hosszin egy utazhsra,
6ttsziil6sn6lkiil. A vonaljegyekvisszanemv6lthat6k.
2.S (1) A viteldij megfizet6s6t6s az utazSsi felt6telek betartdsdtjarmivezetok 6s
jegyellen6rdk ftjan ellen6rzik. Ennek 6rdek6benaz utas menetjegy6t,b6rlet6t, utazdsi
igazolviny6tkdtelesajegy ellen6rz6s6re
feljogositottdolgoz6nak6tadni.
(2) A megv6ltottviteldijonfeltil 2.000Ft p6tdijatk<itelesfrzetniaz, aki
a) jegy n6lktil, 6rv6nytelenjeggyel, 6rv6nytelenbdrlettel,6rv6nytelenigazolvin'nyalkfs6rli
jogtalanulveszig6nybe.
megazutazdst,illetve valamilyenutazi.sikedvezm6ny
b) olyan b6rlettel (di6kigazolvrinnyal)
kfs6rli meg az utazhst,melynek 6rt6kszelv6ny6re
a
blrletigazolvany (dirikigazolvrlny) sorsz6manincs tint6val rhiwa, vagy a b6rletigazolvany
nincskitdltve,illetve 6rv6nyesitve,
c) kuty6t az eloirt dijfrzet6sn6lktil szitllit,
d) k6zipoggyilszklnttfl m6retestfrgyat, vagy egy6ltaltinnem sz6llithat6tirgyat visz a
j6rmrive,s ezfiItalazutazilsifeltdteleketmegs6rti,
e) sajritmag4vagy amag6valvitt k6zipoggyitsz,6l66llat
ajrlrmiivetbepiszkitja,
f) azutazhsifelt6teleketnemtartjabe.
(3) A 2.000Ft p6tdij - helyszinihzet6seset6n,illetve k6t munkanapon
beliili b6rletbemutat6s
- 500Ft-ramdrs6kl6dik.
eset6n
(4) 1.200Ft k6sedelmidijat kdtelesfizetnia viteldijon 6sa p6tdijonfeltil az, aki tartozhsdt
30
naponbeliil nemegyenlitiki.
3. $ (1) A helyi aut6buszvonalak
teljeshosszan6rv6nyesviteld{jak:
a).egyutazhsra6rv6nyes
vonaljegy
b)' teljesaruhavib6rletjegy
(tanul6/nyugdijas)
c) kedvezm6nyes
havi b6rletjegy
(tanul6/nyugdijas)
d) negyed6ves
kedvezm6nyes
b6rletjegy
' M6dositotta
(V[I. 31.)Hev.Or. Hat6lyos2007.szeptember
a 1812007.
1.

85,-Ft
2.484,-Ft
774,-Ft
2.322,-Ft

(tanul6/nyugdijas)
bdrletjegy
e) n6gyhavi kedvezm6nyes

3.096,-Ft

(2) A havi 6s negyeddves
id6szakels6
b6rletjegyeka napt6rih6nap,illetve az erv1nyess6gi
napjrlnak 00.00 6riljift6l az adolt id6szakot k<ivet6 h6nap 5. napj6nak 24.00 6r6jiig
6rv6nyesek.
(3) Az arak brutt6 iirak, melyek tartalmazzil<a szolgiitaths 12 Yo-os6fa tartalmift 6s az
is.
utasbiztosit6s
6sszeg6t
(4) Az utazdsi kedvezm6nyek kdr6t a kdzforgalmri szemelyszfulLtthsiutazilsi
(XIL 29.) Korm. rendelettartalmazza.
kedvezm6nyekr6l
sz6l628711997.
(5) Az aut6buszonsz6jkostirral6s p6razzal ellfitott kuty6t 6rv6nyesvonaljeggyellehet
szhllitan. A vakvezet66srendSrs6gikutya szilllitdsadijtalan.
4. $ E rendelet2003.m6jus1. napjanl6p hatdlyba,kihirdet6s6r6lajegyz6 gondoskodik.

Heves,2003.6prilisI 6.

Kontra Gyula sk.
polg6rmester

Szab6Srindorsk.
jegyz6

