
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J A V A S L A T 

a helyi közösségi közlekedésre vonatkozó közszolgáltatási 

szerződések módosítására 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Előterjesztő:  Polgármester 

 Előkészítő:  PH. Településfejlesztési Osztály 

 

 

Ózd, 2022. december 2. 



Tisztelt Képviselő-testület!  

Ózd város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat a 2022. január 

1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a 

VOLÁNBUSZ Zrt. látja el. A közszolgáltatási szerződés mellékletét képező helyi menetrend 

legutóbb 2022. augusztus 1-jén került módosításra. 

Ózd Város Önkormányzata a VOLÁNBUSZ Zrt. munkatársaival felülvizsgálta a meglévő 

járatokat és az utasok visszajelzései, valamint a kihasználtsági adatok elemzése alapján 

forgalomszervezési intézkedéseket célszerű végrehajtani.  

A javaslat támogatása esetén a jóváhagyások, valamint a tájékoztatás időigénye miatt, a 

menetrendi változásokat 2022. december 11-től célszerű bevezetni. 

A VOLÁNBUSZ Zrt.-vel egyeztetett menetrend módosítás részletes tartalma a határozat 1. 

mellékletében került csatolásra. 

A menetrend módosítás az alábbi járatokat érinti: 

1. Autóbusz-állomás – Kórház viszonylatban:  

A szabad- és munkaszüneti napokon 16.10 órakor induló járat 10 perccel korábban, szabad- és 

munkaszüneti napokon 16.00 órakor közlekedik.  

4. Autóbusz-állomás – Új köztemető viszonylatban: 

A tanítási napokon 7.08 órakor induló járat 3 perccel korábban, tanítási napokon 7.05 órakor 

közlekedik.  

4. Kórház-Új köztemető viszonylatban: 

A munkanapokon 12.50 órakor induló járat az Autóbusz-állomás érintése nélkül közlekedik. 

6. Autóbusz-állomás – Somsály viszonylatban:  

Munkaszüneti napokon 20.20 órakor induló járat 15 perccel korábban, munkaszüneti napokon 

20.05 órakor közlekedik.  

6. Somsály – Autóbusz-állomás viszonylatban:  

Munkaszüneti napokon 21.05 órakor induló járat 40 perccel korábban, munkaszüneti napokon 

20.25 órakor közlekedik.  

6. Somsály- Autóbusz-állomás viszonylatban:  

A munkanapokon 7.05 órakor induló járat 5 perccel korábban, munkanapokon 7.00 órakor 

közlekedik. A munkanapokon 13.05 órakor induló járat 5 perccel korábban, munkanapokon 

13.00 órakor közlekedik.  

7. Autóbusz-állomás – Szenna viszonylatban:  

A munkaszüneti napok kivételével naponta 8.45 órakor induló járat 10 perccel később, 

munkaszüneti napok kivételével naponta 8.55 órakor közlekedik. A munkaszüneti napok 

kivételével naponta 10.45 órakor induló járat 10 perccel később, munkaszüneti napok 

kivételével naponta 10.55 órakor közlekedik.  

  



8. Susa – Autóbusz-állomás viszonylatban: 

Munkanapokon 05:05 órakor induló járat 5 perccel korábban, munkanapokon 05:00 órakor 

közlekedik. 

20. Kórház – Szentsimon viszonylatban:  

A szabad - és munkaszüneti napokon 16.20 órakor induló járat 20 perccel később, szabad – és 

munkaszüneti napokon 16.40 órakor közlekedik. 

20. Szentsimon – Kórház viszonylatban: 

A munkanapokon 7.05 órakor induló járat 5 perccel korábban, munkanapokon 7.00 órakor 

közlekedik.  

78. Susa – Autóbusz-állomás viszonylatban: 

A munkaszüneti napokon 4.55 órakor induló járat szabadnapokon is közlekedik, a kapcsolódó 

szabadnapi 7 és 8 jelzésű járatok összevonásával.  

Az Ózd város helyi közösségi autóbusz közlekedésére vonatkozó jelenleg hatályos 

közszolgáltatási szerződés 8.1. pontja értelmében a menetrend a közszolgáltatási szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi, módosítását szerződésmódosításként kell kezelni.   

A menetrend évközben a Szolgáltató, illetve Megrendelő kezdeményezése alapján, közös 

megegyezéssel módosítható. Jelen módosítás a viteldíjak módosítását és bérletek árának 

változását nem érinti. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium – mint a Technológiai és Ipari Minisztérium 

jogelődje -, valamint Ózd Város Önkormányzata között 2022.04.01. napján megkötött, a helyi 

személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő 

kiegészítésére vonatkozó Megállapodás 2022.12.31. napjával hatályát veszti. A regionális 

személyszállítás bevonása a 2022. évi tapasztalatok alapján a várt eredményeket hozta, a 

lakosság részéről negatív visszajelzés nem érkezett, ezért a buszközlekedés jelenlegi módon 

történő további üzemeltetése indokolt, ehhez a Megállapodás meghosszabbítása szükséges.  

Javaslat: 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá a határozat 1. mellékletét 

képező menetrendi javaslat 2022. december 11-i hatállyal való elfogadásához és a 

közszolgáltatási szerződés módosításához. Továbbá a Képviselő-testület hatalmazza fel a 

Polgármestert arra, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium – mint a Technológiai és 

Ipari Minisztérium jogelődje -, valamint Ózd Város Önkormányzata között a 2022.04.01. – 

2022.12.31 közötti időszakra megkötött Megállapodás folytatása ügyében tárgyaljon és 

változatlan feltételek felajánlása esetén azt 2023. december 31-ig meghosszabbítsa.  

  



Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2022. (XII.02.) határozata 

 a helyi közösségi közlekedésre vonatkozó közszolgáltatási szerződések módosításáról 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi döntést hozta: 

1) A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között 

létrejött 2023. december 31-ig hatályos Ózd város helyi, autóbusszal végzett menetrend 

szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak 

szerint jóváhagyja: 

A Képviselő-testület a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel egyeztetett, a határozat 1. mellékletét 

képező menetrendi javaslatot 2022. december 11-i hatállyal elfogadja és a 

személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 25. § (2) bekezdése, 

valamint a közszolgáltatási szerződés 8.1. pontja figyelembevételével hozzájárul a 

közszolgáltatási szerződés módosításához. 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium – mint a Technológiai és Ipari Minisztérium jogelődje -, 

valamint Ózd Város Önkormányzata között a 2022.04.01. – 2022.12.31 közötti időszakra 

megkötött Megállapodás folytatása ügyében tárgyaljon és változatlan feltételek 

felajánlása esetén azt 2023. december 31-ig meghosszabbítsa.  

Felelős:  dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 

  



1. melléklet a …/2022. (XII.02.) határozathoz 

 
  



 



 


