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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2022. június 24-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: Döntés a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. autóbusszal végzett 

menetrend szerinti helyi személyszállítási feladataihoz kapcsolódó 
menetjegy- és bérletek díjainak emeléséről 

 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítő:   Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  

  Bakos Gáborné mb. irodavezető 
  

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
   Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
 
Meghívandók: Gáspár András ügyvezető, Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatokat 2018. április 1. 
napjától Közszolgáltatási Szerződés keretében a Tapolcai Városgazdálkodási Kft (a 
továbbiakban: Közszolgáltató) bonyolítja.  
 
A Közszolgáltató ügyvezető igazgatója Gáspár András javaslattal élt Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felé a szakaszhatár nélküli vonaljegy és a bérletek 
díjainak megemelésére vonatkozóan.   
A Közszolgáltató a tevékenysége megkezdése óta még nem kérte a díjak megemelését, eddig 
kizárólag menetrend módosításokra volt szükség, elsősorban a pandémiás időszak okán.  
A Közszolgáltató már a 2020. évi és a 2021. I. félévi beszámolójában is jelezte, hogy a 
járványhelyzet hatására évről-évre csökkent az utaslétszám, a kihasználási %, ebből 
kifolyólag csökkent az értékesítés bruttó árbevétele, miközben az infláció növekedett és a 
járványvédelmi intézkedések is többletköltséget jelentettek számukra.  
 
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény és a Közszolgáltatási 
szerződésben foglaltak szerint a helyi utazási díjakat a megrendelő, azaz Tapolca Város 
Önkormányzata állapítja meg.  
 
A Közszolgáltató javaslata szerint a kutyaszállítás díját és a pótdíjak mértékét nem érintené az 
emelés, a menetjegy- és bérlet árak pedig a 10 illetve 20 százalékos (korrigált) emelésekkel a 
következők szerint alakulnának:   
 

 
Menetjegyek 

 
Hatályos díj (Ft) 

~10 %-os 
díjemeléssel (Ft) 

~20 %-os 
díjemeléssel (Ft) 

Szakaszhatár nélküli vonaljegy  245 270 300 
Összvonalas teljes áru havi bérlet 4.500 5.000 5.500 
Tanuló és nyugdíjas havi bérlet 1.950 2.200 2.400 
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A Közszolgáltató a 20 százalékos emelést javasolja elfogadásra. 
 
Megvizsgáltuk a megyében Ajka, Pápa és Veszprém települések menetjegy és bérlet árait, és 
a javasolt 20 százalékos emelésünket követően is lesz még olyan díjunk, amely alacsonyabb 
lesz a többi település hatályos díjainál.  
 
Tapolca Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében 25.000 e Ft-ot irányzott elő a helyi 
autóbusz közlekedés veszteségpótlására, amelyhez feltétlenül szükséges lenne a 
Közszolgáltató által kért 20 százalékos díjemelés. 
 
Közszolgáltató a díjak változását azok életbelépését legalább 15 nappal megelőzően a 
honlapján köteles közzétenni, ezért a díjemelést 2022. augusztus 1. napjától javasolt 
bevezetni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai 
Városgazdálkodási Kft. az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
helyi személyszállítási feladataihoz kapcsolódó menetjegy- és 
bérleti díjait 2022. augusztus 1. napjától az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
- szakaszhatár nélküli vonaljegy:   300 Ft 
- összvonalas havi bérlet:    5.500 Ft 
- tanuló és nyugdíjas havi bérlet:   2.400 Ft 
 
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 
módosításának aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
Tapolca, 2022. június 21. 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 
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