Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő - testületének
5/2014. (II. 28.)
rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott
felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott
feladatkörében eljárva a helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendeletet Dunaharaszti Önkormányzat közigazgatási területén közösségi közlekedési
szolgáltatást végző szolgáltatóra (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint a szolgáltatást igénybe
vevőkre kell alkalmazni.
2. § Az autóbuszjáratok csak érvényes menetjeggyel, bérletjeggyel vagy egyéb utazási
igazolvánnyal vehetők igénybe. A menetjegy, bérletjegy típusait és díjait a melléklet tartalmazza.
3. § A bérletjegy, a tanulók és nyugdíjasok bérletjegye az érvényességi időn belül a
menetrendben meghirdetett valamennyi menetrend szerinti autóbusz vonalon korlátlan számú
utazásra jogosít.
4. § (1) A különböző bérletjegyek a naptári hónap első napjától az adott időszakot követő
hónap 10. nap 24 óráig érvényesek.
(2) A bérletjegyek bérletigazolvánnyal együtt érvényesek.
5. § (1) A menetjegyet felszálláskor az autóbuszvezetőnél lehet megvásárolni.
(2) A bérletet az autóbuszvezetőnél vagy a Szolgáltató által kijelölt helyen lehet
megvásárolni.
(3) A jegyek és bérletek árát a melléklet tartalmazza.
6. § (1) A helyi autóbuszjáratra kutya csak szájkosárral és pórázzal ellátva vihető fel.
(2) A kézipoggyász módjára (ölben, táskában, dobozban stb.) szállított kutya szállítása
díjtalan.
(3) A nem kézipoggyász módjára szállított kutya szállítási díja azonos az érvényes menetjegy
árával, kivéve a vakvezető és rendőrségi kutyát, melynek szállítása díjtalan.
(4) A kutya bérletjeggyel is szállítható.
7. § (1) A menetjegy díján felül pótdíjat köteles fizetni, aki
a) menetjegy nélkül utazik,
b) érvénytelen menetjeggyel, bérletjeggyel, utazási igazolvánnyal utazik, vagy valamilyen
kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,
c) olyan bérletjeggyel kísérli meg az utazást, amelyre az utazási igazolvány száma nincs
tintával vagy írógéppel olvashatóan feltüntetve,
d) hamisított jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást,
e) kutyát érvényes menetjegy nélkül szállít,
f) olyan tárgyat vagy élőállatot visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem
szállítható,

g) utasként saját maga, vagy az általa szállított kézipoggyásszal, élőállattal a járművet
beszennyezi.
(2) A pótdíj összegét a melléklet tartalmazza.
8. § Aki az ellenőrzés idején rendelkezik érvényes bérletjeggyel, de azt nem tudja felmutatni,
mentesül a pótdíj megfizetése alól, ha 48 órán, illetve 2 munkanapon belül a szolgáltató által
kijelölt helyen bemutatja.
9. § A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés igénybevétele a 65. életévüket
betöltöttek, valamint a külön jogszabályban meghatározottak számára ingyenes.
10. § Jelen rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
36/2003. (XII. 23.) önkormányzati rendelet.
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Melléklet
A menetrend szerinti helyi autóbuszjáratok viteldíjai:
1.
2.
3.

Menetjegy
Havi bérletjegy (érvényes minden járatra)
Tanuló, nyugdíjas havi bérletjegy
Pótdíjak
4.
Helyszínen történő fizetés esetén
5.
30 napon belül készpénzfizetési átutalással történő fizetés esetén
A díjak az ÁFA-t tartalmazzák!
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A rendelet kihirdetve 2014. február 28-án.
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