
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J A V A S L A T 

az Ózd Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között létrejött közszolgáltatási 

szerződés módosítására 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Előterjesztő:  Polgármester 

 Előkészítő:  PH. Településfejlesztési Osztály 

 

 

Ózd, 2021. december 9. 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 

Ózd város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat a 2017. január 

elsejétől hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján a VOLÁNBUSZ Zrt., mint az ÉMKK 

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. jogutódja látja el. Ózd Város Önkormányzata és 

a VOLÁNBUSZ Zrt. között a helyi, menetrend szerinti személyszállítási feladatok autóbusszal 

történő ellátására létrejött közszolgáltatási szerződés hatálya 2021. december 31. napján lejár. (A 

közszolgáltatási szerződés és módosításai megtekinthetők a PH. Településfejlesztési Osztályon.) 

 

A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK Rendelet 4. cikke 

lehetőséget ad arra, hogy a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést a szerződés időtartamának 

felével az Önkormányzat és a szolgáltató meghosszabbíthatja: 

 

1370/2007/EK Rendelet 4. cikk (3)-(4) bekezdése  

,,(3) A közszolgáltatási szerződések időtartama korlátozott, és nem haladhatja meg autóbuszos 

szolgáltatások esetén a tíz évet (…). 

 

(4) Szükség esetén – az eszközérték-csökkenés leírására vonatkozó feltételekre figyelemmel – a 

közszolgáltatási szerződés időtartama legfeljebb 50%-kal meghosszabbítható, ha a 

közszolgáltató olyan eszközöket biztosít, amelyek a közszolgáltatási szerződés tárgyát képező 

személyszállítási szolgáltatás végrehajtásához szükséges eszközök összességének tekintetében 

jelentősek, és túlnyomórészt a szerződés tárgyát képező személyszállítási szolgáltatásokhoz 

kapcsolódnak.” 

 

Ózd városban hosszú évekre visszamenőleg a VOLÁNBUSZ Zrt. látja el az autóbusszal történő 

menetrend szerinti személyszállítást, ők rendelkeznek megfelelő járműparkkal, feltételekkel a 

tömegközlekedés lebonyolításához, ezen kívül folyamatos a járműpark modernizációja is. A 

VOLÁNBUSZ Zrt. nyilatkozata szerint a városban a jelenlegi elöregedett, magas kilométer 

telítettségű járművek 42 %-át kivonnák a helyi közszolgáltatásból és helyettük fiatalabb, jobb 

műszaki paraméterekkel rendelkező autóbuszokat helyeznének forgalomba.  

 

A fiatalítással az autóbuszpark és így a szolgáltatás színvonala növekszik, a rendszeresen utazók 

nagyobb megelégedettséggel vehetik igénybe a szolgáltatást, ami versenyképes alternatívát 

kínálhat akár az egyéni közlekedéssel szemben is.  

 

A fejlesztésnek köszönhetően megvalósul az 1370/2007/EK Rendelet 4. cikkében foglalt feltétel, 

így nincs jogi akadálya a közszolgáltatási szerződés további két évvel, 2023. december 31. napjáig 

történő meghosszabbításának. 

 

A közszolgáltatási szerződés határidejének hosszabbítása a szerződés egyéb rendelkezéseit nem 

érinti, azok változatlanul hatályban maradnak. 

 

Javaslat: 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá az Önkormányzat és a 

VOLÁNBUSZ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2023. december 31. napjáig történő 

meghosszabbításához. 

 

 

 

  



 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2021. (XII.09.) határozata 

az Ózd Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között létrejött közszolgáltatási 

szerződés módosításáról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ózd Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. 

között 2017. január 1-től 2021. december 31-ig hatályos Ózd város helyi, autóbusszal végzett 

menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés időtartamát 2 

évvel, 2023. december 31. napjáig meghosszabbítja a közszolgáltatási szerződés további 

rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett. 

 

Felelős: a szerződés előkészítéséért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

 a szerződésmódosítás aláírásáért: Polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 


