
  

      

 

 

    
     

 

              

 

   

   

 

   

   

 

 

 

 

J a v a s l a t 
az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 2004. 

december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó z d, 2011. szeptember 15. 

 

   Előterjesztő: Polgármester  

Előkészítette: PH. Településfejlesztési és 

                          Vagyongazdálkodási Osztály 



 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 

alapján Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. (jelenleg 

BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.) Ózd város közigazgatási területére vonatkozóan 2004. 

december 22-én közszolgáltatási szerződést kötött. A szerződés időtartama 2005. január 01. napjától 

2012. december 31. napjáig tart. Szerződő felek a szerződés tartamát közös megegyezéssel 

módosíthatják. A 2004. évi XXXIII. törvény 9. § (5) bekezdése szerint: „A menetrend a 

közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, módosítását szerződésmódosításként kell 

kezelni.”.  

 

Ózd Város Önkormányzata legutóbb a 201/2011. (VII. 14.) KH határozatával hagyta jóvá a 

BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt-vel megkötött közszolgálati szerződés módosítását a 

2011. augusztus 01-jétől hatályos menetrendre vonatkozóan. 

Az új menetrenddel kapcsolatban 87 aláírással lakossági reklamáció, kérelem érkezett a 8. sz. 

választókerület képviselőjéhez Obbágy Csaba képviselő úrhoz, illetve a BORSOD VOLÁN 

Személyszállítási Zrt-hez. A lakosság az Ózd-Center viszonylatban közlekedő járat esetében a 

munkanapokon 7.40-kor és 9.40-kor, valamint a 16.40-kor és 19.20-kor közlekedő járatok között 

egy-egy új járatot kér indítani. Az új járatok beindításának költségeire vonatkozóan a BORSOD 

VOLÁN Zrt. írásban válaszolt (melléklet), mely alapján nem áll módjukban a kérelem teljesítése.  

 

Obbágy Csaba képviselő úr a lakossági kérelmet azzal egészítette ki, hogy amennyiben 

járatbővítésre lehetőség nincs, úgy a lakosság mindenekelőtt a délelőtti, 9.40-kor közlekedő járat 

helyett 8.40-kor közlekedő járatot szeretne, melyet területi képviselőként maga is javasol.  

 

Az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve – a menetrend módosítás vonatkozásában 

a BOROSD VOLÁN Zrt-vel egyeztetve – az alábbi módosítás vezethető be 2011. október 01-jétől: 

 

33A Autóbuszállomás – Center, forduló autóbuszvonalon:  
 

Munkanapokon 

Új járat indul: 

Autóbuszállomás – Center, forduló viszonylatban 8.45 órakor  

Center, forduló – Autóbuszállomás viszonylatban 9.10 órakor 

 

Ezzel egyidőben megszűnik: 

Autóbuszállomás – Center, forduló viszonylatban 9.40 órakor induló járat 

Center, forduló – Autóbuszállomás viszonylatban 10.10 órakor induló járat 

 

Szabadnapokon 

Az Autóbuszállomás – Center, forduló között 8.40 órakor induló járat indulási ideje 8.45 órára 

változik.  

 

A kért 8.40 óra indulási idő helyett 8.45 óra indulási időt a BORSOD VOLÁN Zrt. kéri, mert így 

tudja a járatot a menetrendbe technikailag beilleszteni. (Szabadnapokon a jelenleg 9.40 órakor és 

10.10 órakor induló járatok természetesen megmaradnak.) 

 

A fentiek figyelembevételével kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

 

 



 

 



 

Határozati javaslat 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2011. (IX. 15.) KH határozata 

Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 2004. 

december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 

 

A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

Az Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. (jelenleg BORSOD 

VOLÁN Személyszállítási Zrt.) között Ózd város közigazgatási területére vonatkozóan 2004. 

december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

Ózd város helyi autóbusz közösségi közlekedésének menetrendje 2011. október 01-jei hatállyal az 

alábbiak szerint változik: 

 

33A Autóbuszállomás – Center, forduló autóbuszvonalon:  
 

Munkanapokon 

Új járat indul: 

Autóbuszállomás – Center, forduló viszonylatban 8.45 órakor  

Center, forduló – Autóbuszállomás viszonylatban 9.10 órakor 

 

Ezzel egyidőben megszűnik: 

Autóbuszállomás – Center, forduló viszonylatban 9.40 órakor induló járat 

Center, forduló – Autóbuszállomás viszonylatban 10.10 órakor induló járat 

 

Szabadnapokon 

Az Autóbuszállomás – Center, forduló között 8.40 órakor induló járat indulási ideje 8.45 órára 

változik.  

 

A Képviselő-testület a 2004. évi XXXIII. törvény 9. § (5) bekezdése figyelembevételével 

hozzájárul a közszolgáltatási szerződés módosításához. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.  

 

Felelős: Polgármester 

  A szerződés előkészítéséért: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 

 


