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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselõ-testülete  
S z e n t e s  
 
Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
Az elmúlt napokban a Tisza Volán Rt megküldte az önkormányzatnak Szentes város 
közforgalmú közlekedés tarifáinak 2007. január 1-jétõl történõ emelésére vonatkozó 
javaslatát és annak indoklását, melyben az alábbi díj és tarifa megállapításra tesznek 
javaslatot, mely magába foglalja a 2006. évi 5%-os áfa-kulcs változását is (15%-ról 20%-
ra változott). 
 

 Tarifa  

Volán által 
javasolt tarifa 

A hivatal 
által javasolt 

tarifa 
 2006-ban  2007. évre 2007. évre 
 Ft  Ft Ft 
Vonaljegy autóbuszon 125 Vonaljegy autóbuszon 145 139 
Vonaljegy elõvételben 110 Vonaljegy elõvételben 125 122 
     
Összvonalas havi bérlet 2510 Összvonalas havi bérlet 2886 2786 
                 -félhavi bérlet 1680                  -félhavi bérlet 1924 1865 
     
T/Ny (tanuló és nyugdíjas) T/Ny (tanuló és nyugdíjas)   
    összvonalas havi bérlet 750     összvonalas havi bérlet 866 833 
 

A Tisza Volán által kidolgozott díjemelési tarifa javaslatot mellékelten csatoljuk. A 
javaslat tartalmazza a Szolgáltató 2007. évre várható veszteségét, melynek 
csökkentésére önkormányzati támogatást kér. A Tisza Volán Zrt-vel érvényben lévõ 
Közszolgáltatási Szerzõdés alapján a Szolgáltató veszteségeit az Önkormányzat 
maximum az adott évi költségvetési törvényben foglalt helyi tömegközlekedési 
normatíva alapján a városnak jutó támogatás mértékéig téríti meg. 
 
Javasoljuk a Tisztelt Képviselõ-testületnek, hogy a többszörösen módosított 
2/1992./I.24./ Kt. számú Szentes Város tömegközlekedési díjairól, és azok alkalmazási 
feltételeirõl szóló rendeletének módosításával, éljen ármegállapítási jogkörével.  
 
Szentes, 2006. november 8. 
 Jegyzõ megbízásából: 
 
 
 Szilvássy Árpádné 
 irodavezetõ 



Szentes Város Önkormányzat Képviselõ-testületének .................../2006./…../ rendelete 
 
 

a Szentes Város helyi tömegközlekedési díjairól,  
és azok alkalmazási feltételeirõl  

szóló 2/1992(I.24.)KT. 
 rendeletének módosításáról  

 
1.§. 

 
A Rendelet 1.§. (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:  

A szeptember hónapra érvényesített tanuló bérletjegy már augusztus 27-én 0.00 
órától használható utazásra. 

 
2.§. 

 
A Rendelet 1. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A bérletigazolványok ára a kiállítási költséggel együtt 150.- Ft, és ugyancsak 150.-Ft 
az elrontott vagy megrongálódott bérlet kicserélésének díja. 

 
3.§. 

 
A Rendelet 1. §. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A bérlet érvényességének kezdete elõtti teljes árú, illetve a tárgyhó 15-ig történõ  
50 %-os visszaváltásának kezelési díja 150,-Ft. 
 

4.§. 
 
A Rendelet 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A megállapított viteldíjon felül 
 2.500.- Ft pótdíjat köteles fizetni 30 napon belül történõ kiegyenlítés esetén az:  
     – aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be a jármûbe, 
     – az utas vagy az általa szállított kézipoggyász vagy élõ  állat bepiszkítja a 

jármûvet 
     – aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, 

illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe  
    – aki kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállít. 
 

5.§. 
 

A Rendelet 4. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A pótdíj összege 30 napon túli kiegyenlítés esetén 5.000,-Ft.     
 

6.§. 
 

A Rendelet 4. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de ezt 
jegyellenõrzésnél felmutatni nem tudja, úgy az ellenõrzést követõ naptól számított 72 
órán, illetve három munkanapon belül a TISZA VOLÁN által kijelölt helyen történõ 



bemutatás esetén mentesül a pótdíj fizetése alól és 150,- Ft bérlet bemutatási pótdíjat 
köteles fizetni. 

 
7.§. 

 
 
A Rendelet 6.§-a az alábbiak szerint módosul: 
    
 Tarifa 

 Ft 
(1/a) Menetjegy jármûvön 139 
(1/b) Menetjegy elõvételben 122 

(2) Összvonalas havi bérlet 2786 
      - 16-án 000 órától történõ vásárlás esetén (félhavi) 1865 
(3)  T/Ny (tanuló és nyugdíjas)   összvonalas havi bérlet 833 

 
(4) A havi bérletek árának figyelembe vételével negyedéves és éves bérlet is kiadható. 
 
(5) A menetjegyek és bérletek árai az ÁFÁ-t tartalmazzák. 

  
8.§. 

 
Ez a rendelet 2007. január 1. napjával lép hatályba 
 
 
 
 
 Dr. Sztantics Csaba Szirbik Imre 
       jegyzõ                       polgármester 


















