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Szentes Város Önkormányzata  
Képviselő-testülete  

Helyben 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  

 
 

Szentes városban a helyi közösségi közlekedést a TISZA Volán Zrt. látja el 
Közszolgáltatási Szerződés alapján, amely 2011. december 31-ig érvényes.  

 
A Társaság Szentes város helyi közösségi közlekedés racionalizálására vonatkozóan 

javaslatot dolgozott ki veszteségének csökkentése érdekében. A javaslat lényegi elemei: 
- helyi közlekedésben kibocsátott teljesítmény csökkentése a járatok számának 

csökkentésével 
- helyi közlekedésben kibocsátott teljesítmény csökkentése a járatok szabad és 

munkaszüneti napokon történő szüneteltetésével. 
- helyközi járatok bevonása a város tömegközlekedési szolgáltatásba a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium jóváhagyása esetén. 
  
Mellékelten előterjesztem TISZA Volán Zrt. Szentes város helyi közösségi közlekedés 
racionalizálására vonatkozó javaslatát döntéshozatal végett.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő -testületet, hogy a tárgyi előterjesztés megtárgyalása után hozza 
meg döntését. 
 
 
……../2011. (III.25.) Kt. 
Tárgy: Szentes város helyi közösségi közlekedése 
 

Határozati javaslat 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő Testülete a TISZA Volán Zrt. közszolgáltató 
javaslata alapján Szentes város helyi közösségi közlekedésének racionalizálására irányuló 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 
 
1.„A” változat:  
Szentes Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedést a jelenlegi színvonalon és 
módon kívánja fenntartani. 
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„B” változat: 
Szentes Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedést a helyi közlekedésben a 
kibocsátott teljesítménynek a szolgáltató javaslata szerinti csökkentésével, és a helyközi 
járatok bevonásával kívánja biztosítani, amelyhez kezdeményezi a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumnál (továbbiakban NFM) a helyközi járatok helyi menetrend szerinti 
személyszállítását a járatoknak a város belterületi szakaszain. A helyi járatokat továbbra is 
megtartja szabad- és munkaszüneti napokon is. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a NFM-mel a szükséges megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Szirbik Imre polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
„C” változat 
Szentes Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedést a helyi közlekedésben a 
szolgáltató javaslata szerint a kibocsátott teljesítmény csökkentésével, a szabad- és 
munkaszüneti napokon a helyi járatok szüneteltetésével, és a helyközi járatok bevonásával 
kívánja biztosítani. Ehhez kezdeményezi a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál 
(továbbiakban NFM) a helyközi járatok helyi menetrend szerinti személyszállítását a 
járatoknak a város belterületi szakaszain. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a NFM-mel a szükséges megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Szirbik Imre polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő–testülete az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében jóváhagyottak szerint biztosítja a helyi közösségi közlekedési támogatását.  
 
3. Felkéri a Közgazdasági Osztályt és a Műszaki Osztályt, hogy az önkormányzat 
költségeinek csökkentése érdekében a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására 
készítse elő az önkormányzat támogatási kérelmét 
  
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Műszaki Osztály, Közgazdasági Osztály 
 
 A határozatról értesítést kap: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Iroda. 
4. Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda 
5. Irattár 
 
Szentes, 2011. március 16. 
 
                                                                                                Dr Sztantics Csaba jegyző 

                                                                                          megbízásából: 
 
 

                                                                                          Czirok Jánosné  
                                                                                          osztályvezető 
























