Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/1991. (III. 5.)
KT. számú rendelete
a helyi autóbusz-közlekedési hatósági ár
megállapításáról.

(Egységes szerkezetben az 1/1992. (I. 31.), 16/1992.
(XII. 17.), 30/1993. (XII. 16.), 3/1995. (I. 19.),
28/1995. (XII. 21.), 20/1996. (XII. 12.), 30/1997. (XII.
12.), 5/1999. (I. 28.), 29/1999. (XII. 13.),
32/2000.(XII. 18.) KT., a 36/2001.(XII.17.) KT., a
3/2003/(I.23.) KT. a 2/2004.(I.29.) 19/2004.(IV.29.),
53/2004.(XII.16.), 2/2006.(I.26.)16* 51/2006.(VIII.31.)
17*
68/2006.(XII.20.)18* 80/2008.(XII.18.)19*
34/2009.(VII.29.) 20* 5/2010.(I.28.) 21*,
5/20011.(II.23.)22*ör. módosító rendeletekkel)

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§-ának (1) bekezdése, valamint az árak megállapításáról szóló
1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában biztosított jogkörében a helyi autóbusz-közlekedés
hatósági ár megállapításáról a következı rendeletet alkotja: 16*

2. §
(1) A megállapított vonaljegy ára a helyi járaton elıreváltható, a helyközi járaton a helyszínen váltható jegyre egyaránt érvényes.
(2) Az egyvonalas bérlet a közigazgatási területen belül az azonos útvonalon közlekedı és
a Vértes Volán által üzemeltetett helyi- és
helyközi járatra érvényes Esztergom - Esztergom-Kertváros – Esztergom-Pilisszentlélek Búbánatvölgy térségében.16*
(3) A tanuló havi, tanuló idıszaki, tanuló
éves, nyugdíjas és az összvonalas bérlet a
Vértes Volán által üzemeltetett összes helyiés helyközi járatra érvényes a (2) bekezdés
szerinti térségben.16*
3. §
Az 1. §. szerinti hatósági ár a pénzügyminiszter jóváhagyásával lép életbe, melyet a Vállalat a rendelet hatálybalépéséig köteles bemutatni.
4. §

1. §
A helyi autóbusz közlekedési díjak ÁFA-val
együtt: 22*
155 Ft
Menetjegy elıvételben
Menetjegy autóbuszon
190 Ft
Győjtı (tömb) jegy
150 Ft
Összvonalas napi bérlet
355 Ft
Egyvonalas havi bérlet
3.600 Ft
Egyvonalas félhavi bérlet
2.020 Ft
Összvonalas havi bérlet
4.800 Ft
Összvonalas félhavi bérlet 2.900 Ft
Tanuló bérlet, havi
1.800 Ft
Tanuló bérlet,
Idıszaki 1.800 Ft x hónapok száma
Tanuló bérlet, éves
Nyugdíjas bérlet, havi
Összvonalas éves bérlet

21.600 Ft
2.200 Ft
59.000 Ft

(1) A hatósági ár megállapítását az 1990. évi
LXXXVII. tv. alapján a Vállalat ismét kérheti
az önkormányzattól, illetve az Önkormányzat
az új ár megállapításáról döntést hozhat.
(2) A technikai lebonyolításért és a lakosság
megfelelı tájékoztatásáért a Vállalat felelıs.

5. §
(1) A bérletek minden hónap 1-tıl a következı hónap 5-ig használható fel pótdíj nélkül.
(2) Pótdíj fizetési kötelezettség feltételei és
mértéke azonos a helyközi járatokra megállapított mindenkor KHVM-PM. rendeletben
meghatározottal.

6. §

Ez a rendelet 1992. február 1-tıl lép hatályba,
ezzel egyidejőleg a módosított 4/1991. (III.5.)
sz. Önkormányzati rendelet 1. §., 3. §., 4.§.
(1), (2) bekezdése, 5. §-a hatályát veszti.
Kihirdetés napja: 1992. január 31.

Meggyes Tamás s.k.
polgármester

Dr. Takáts Attila s.k.
jegyzı

16* 2/2006. (I.26.) módosító rendelet
17* 51/2006. (VIII.31.) módosító rendelet
18* 68/2006. (XII.20.) módosító rendelet
19* 80/2008. (XII.18.) módosító rendelet
20* 34/2009. (VII.29.) módosító rendelet
21* 5/2010.(I.28.) ör. módosító rendelet
22*5/2011.(II.23.) módosító rendelet
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