
1212003. (IV.30.) Hev. Or. rendelete

a menetrendszerinti helyi aut6busz-kiizleked6s viteldijr[16l

Heves V6ros K6pvisel6-testiilete a helyi Onkormilnyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi LXV. Tv. 16. $.
(1) bekezd6se 6s az tuak meg6llapitisdr6l sz6l6 1990. 6vi LXXXVII. Tv. 7. $-6ban kapott
felhatalmaz6s alapjan az alihbi rendeletet alkotja:

1. S (1) E rendelet hatitlya kiterjed Heves v6ros kozigazgatilsi hatiritn beltil helyi jinattal
v5gzett aut6busz-kdzleked6s legmagasabb dijhra.

(2) A ktil6nbdz6 havi 6s iddszaki b6rletek anaptitri h6nap, illetve azidoszak els6 napj6t6l az
6rv6nyess6gi idSszakot k<ivet6 h6nap 5-en 24.00 6rhig 6rv6nyesek. A kedvezm6nyes
(ny.ugdijas, tanul6) b6rletjegyek a kedvezmlny ig6nybev6tel6re jogosit6 (nyugdijas, dirlk)
igazolv fnrryal e gyi.itt 6rv6nye s ek.

(3) A jrlrmrivdn v6ltott vonaljegy 6rv6nyes az aut6buszvonal teljes hosszin egy utazhsra,
6ttsziil6s n6lkiil. A vonaljegyek vissza nem v6lthat6k.

2.S (1) A viteldij megfizet6s6t 6s az utazSsi felt6telek betartdsdt jarmivezetok 6s
jegyellen6rdk ftjan ellen6rzik. Ennek 6rdek6ben az utas menetjegy6t, b6rlet6t, utazdsi
igazolviny6t kdteles a jegy ellen6rz6s6re feljogositott dolgoz6nak 6tadni.

(2) A megv6ltott viteldijon feltil 2.000 Ft p6tdijat k<iteles frzetni az, aki
a) jegy n6lktil, 6rv6nytelen jeggyel, 6rv6nytelen bdrlettel, 6rv6nytelen igazolvin'nyal kfs6rli
megazutazdst, illetve valamilyen utazi.si kedvezm6ny jogtalanul vesz ig6nybe.
b) olyan b6rlettel (di6kigazolvrinnyal) kfs6rli meg az utazhst, melynek 6rt6kszelv6ny6re a
blrletigazolvany (dirikigazolvrlny) sorsz6ma nincs tint6val rhiwa, vagy a b6rletigazolvany
nincs kitdltve, illetve 6rv6nyesitve,
c) kuty6t az eloirt dijfrzet6s n6lktil szitllit,
d) k6zipoggyilszklnt tfl m6retes tfrgyat, vagy egy6ltaltin nem sz6llithat6 tirgyat visz a

j6rmrive, s ezfiItal azutazilsi feltdteleket megs6rti,
e) sajrit mag4vagy amag6val vitt k6zipoggyitsz,6l66llat a jrlrmiivet bepiszkitja,
f) azutazhsi felt6teleket nem tartja be.

(3) A 2.000 Ft p6tdij - helyszini hzet6s eset6n, illetve k6t munkanapon beliili b6rletbemutat6s
eset6n - 500 Ft-ra mdrs6kl6dik.

(4) 1.200 Ft k6sedelmi dijat kdteles fizetni a viteldijon 6s a p6tdijon feltil az, aki tartozhsdt 30
napon beliil nem egyenliti ki.

3. $ (1) A helyi aut6buszvonalak teljes hosszan 6rv6nyes viteld{jak:

a).egy utazhsra6rv6nyes vonaljegy 85,- Ft
b)' teljes aru havi b6rletjegy 2.484,-Ft
c) kedvezm6nyes (tanul6/nyugdijas) havi b6rletjegy 774,-Ft
d) negyed6ves kedvezm6nyes (tanul6/nyugdijas) b6rletjegy 2.322,-Ft
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e) n6gy havi kedvezm6nyes (tanul6/nyugdijas) bdrletjegy 3.096,- Ft

(2) A havi 6s negyeddves b6rletjegyek a napt6ri h6nap, illetve az erv1nyess6gi id6szak els6
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-os 6fa tartalmift 6s az
utasbiztosit6s 6sszeg6t is.

(4) Az utazdsi kedvezm6nyek kdr6t a kdzforgalmri szemelyszfulLtthsi utazilsi
kedvezm6nyekr6l sz6l6 28711997. (XIL 29.) Korm. rendelet tartalmazza.

(5) Az aut6buszon sz6jkostirral 6s p6razzal ellfitott kuty6t 6rv6nyes vonaljeggyel lehet
szhllitan. A vakvezet6 6s rendSrs6gi kutya szilllitdsa dijtalan.

4. $ E rendelet 2003. m6jus 1. napjan l6p hatdlyba, kihirdet6s6r6l a jegyz6 gondoskodik.

Heves, 2003. 6prilis I 6.

Kontra Gyula sk.
polg6rmester

Szab6 Srindor sk.
jegyz6


