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Ózd Város Önkormányzata a 143/2013.(V.23.) határozat értelmében 2013. július 1-től 
2016. december 31-ig az Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozóan közszolgáltatási 
szerződést kötött a Borsod Volán Személyszállítási Zrt.-vel. 2015. január 15-től a 
Borsod Volán Személyszállítási Zrt. jogutódja az Észak-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. lett. 
 
A Közszolgáltatási szerződés mellékletét képező menetrend a felek közötti egyeztetés 
után legutóbb 2014. március 1-től került módosításra. Tekintettel a TESCO áruház 
2015. március 15-től bekövetkezett jogszabályon alapuló vasárnaponkénti zárva 
tartására – figyelembe véve a Reumakórház várható áthelyezését is – a 
Megrendelő és Szolgáltató együttműködésével az alábbi főbb elemeket tartalmazó 
menetrend változtatási javaslat került kidolgozásra: 

 Munkaszüneti napokon a korábban TESCO betérővel közlekedő járatok 
többnyire változatlan indulási idővel TESCO betérő nélkül közlekednének (az 
áruház zárva tartása miatt), 

 Munkanapokon délelőtt az Autóbusz-állomás – Kórház viszonylatban 
javulna az ellátás színvonala, az 1A Autóbusz-állomás – Kórház vonalon új 
járatok forgalomba állításával csökkennének a követési idők (figyelembe véve a 
Kórházhoz kapcsolódó utasforgalom nagyságát, annak a Reumakórház 
áthelyezésekor várható növekedését, illetve a jelenlegi magas várakozási időket 
a Kórház vonatkozásában), 

 A jelenleg csak szabadnapokon 11.00 órakor biztosított közvetlen eljutási 
lehetőség a Bibó út – Kórház viszonylatban kiterjesztésre kerülne a hét többi 
napjára is, így az Újváros térről minden nap átszállás nélkül, egy jeggyel el 
lehetne jutni ebben az időszakban is a Kórházhoz, illetve munkaszüneti 
napokon is javulna a Kórház megközelíthetősége, 

 A menetrendi javaslatba beépítésre kerültek az év során a Szolgáltató részéről 
felmerült időpont módosítási igények, illetve a fentiek miatti egyéb technikai 
módosítások is, 

 A fejlesztések kilométer fedezetéhez munkanapokon és szabadnapokon egy-egy 
alacsony kihasználtsággal közlekedő Autóbusz-állomás – Bibó út járatpár 
leállítását is tartalmazza a javaslat. 

 
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 szerződés módosításként kell 
kezelni.  A menetrend évközben a Szolgáltató, illetve Megrendelő kezdeményezése 
alapján, közös megegyezéssel módosítható. 
 
Fenti módosítások a futásteljesítményt összességében nem változtatják meg, így 
ennek a közszolgáltatás várható ellentételezési igényére sincs számottevő hatása.  
 
A javaslatok bevezetésével munkaszüneti napokon egy autóbusszal csökken a 
feladatellátáshoz szükséges járműállomány. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 



  
Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2015.(III.26.) határozata  

az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. (jelenleg: Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) között 2013. július 1-től 2016. 
december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN 
Személyszállítási Zrt. (jelenleg: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) 
között 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő Ózd város helyi, 
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:  
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel egyeztetett, a határozat 1. 
mellékletét képező menetrendi javaslatot 2015. április 12-i hatállyal elfogadja és a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 25. § (2) bekezdése, 
valamint a közszolgáltatási szerződés 8.1. pontja figyelembe vételével hozzájárul a 
közszolgáltatási szerződés módosításához. Felhatalmazza a Polgármestert a 
közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására. 
 
Felelős:  A szerződés előkészítésért PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Osztály vezetője  
A szerződés aláírásáért: Polgármester 

Határidő: 2015. április 11. 
 
 



1. melléklet a …/2015.(III.26.) határozathoz 

  















 


