Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a városi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés
hatósági árának megállapításáról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44. § (2) bekezdésében és az
árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 11. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §
(1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya Tapolca város közigazgatási területén a helyi tömegközlekedési
szolgáltatást végző szolgáltatóra, valamint a szolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.
2. §
(1) Az autóbuszjáratok csak érvényes menetjeggyel vagy bérlettel vehetők igénybe. A
menetjegy érvényes az autóbusz közigazgatási határon belüli vonalszakaszára, egy
utazásra, átszállás nélkül.
(2) A különböző típusú bérletjegyek, a rajtuk feltüntetett hónap első napján 00.00 órától, az
adott hónap lejártát követő hónap 5. napján 24.00 óráig érvényesek.
3. §
(1) A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árai:
a)
b)
c)
d)

szakaszhatár nélküli vonaljegy
200,-Ft;
felnőtt havi bérlet
4.150,-Ft;
tanuló és nyugdíjas havi bérlet
1.700,-Ft;
kutyaszállítás díja (kivéve vakvezető és rendőrkutyákat) 200,-Ft.

(2) Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák valamint utasbiztosítás igénybevételére jogosít.
4. §
(1) A megállapított viteldíjon felül 5.000,- Ft pótdíjat köteles fizetni, aki jegy nélkül,
érvénytelen jeggyel, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, vagy
valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe.
(2) A pótdíj összege 2500,- Ft-ra mérséklődik, ha azt a helyszínen kifizetik. A pótdíj összege
500,- Ft-ra mérséklődik, ha az utas egyébként rendelkezik a tárgyhónapra érvényes

bérletjeggyel, és azt 2 munkanapon belül a szolgáltató által megjelölt helyen és időben
bemutatja.
(3) A megállapított viteldíjon felül 1.500,- Ft helyszíni pótdíjat köteles fizetni, aki
poggyászával, ruházatával, vagy más módon az autóbusz utasterét beszennyezi.
(4) A pótdíjak beszedéséről a szolgáltató gondoskodik.
5. §
(1) Ez a rendelet 2011. július 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 41/2007. (XII. 21.) Kt. rendelet.
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