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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 18. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó önkormányzati feladatok közé tartozik különösen a helyi közösségi
közlekedés biztosítása.
A helyi személyszállítási közszolgáltatások biztosítása érdekében DMJV Önkormányzata
Közgyűlése a 269/2008. (X. 2.) Ö. h. határozatával fogadta el a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a CÍVISBUSZ Konzorcium (tagjai: a DKV
Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az INTER TAN-KER
Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság) között létrejött helyi,
autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási
szerződést (a továbbiakban: 1. Közszolgáltatási Szerződés), míg a 290/2004. (XII. 16.) Kh.
határozatával fogadta el az Önkormányzat és a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKV Zrt.) között a kötöttpályás (villamos,
trolibusz) közösségi közlekedésre vonatkozóan létrejött közszolgáltatási szerződést (a
továbbiakban: 2. Közszolgáltatási Szerződés).
Magyarországon 2020. június 18-án megszűnt a veszélyhelyzet, viszont életbe lépett a
járványügyi készültség. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló
285/2020. (VI.17.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (1) bekezdésének a)
pontja előírja, hogy a tömegközlekedési eszközökön a 6. életévét be nem töltött kiskorúak
kivételével mindenki köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál,
kendő) viselni.
A vírus terjedésének lassításában kiemelt szerepe van a kötelező maszkviselésről szóló szabály
betartásának, mely tehát a 6 év alattiak kivételével minden közösségi közlekedést igénybe vevő
személyre vonatkozik. A DKV Zrt. (továbbiakban: Közszolgáltató) tájékoztatása alapján az
utasok 15%-a nem, vagy csak részben tesz eleget a Korm. rendeletben előírtaknak.
Jelen pillanatban a Közszolgáltató saját hatáskörben eljárva – a többi utas védelme érdekében
– zárja ki a szájat és az orrot eltakaró eszközt nem, vagy csak részben használó utasokat az
utazásból. A megbetegedések számának növekedése miatt fontos, hogy mindenki, aki a
közösségi közlekedési eszközöket igénybe veszi, a szabályokat betartsa, ezért további
szigorításokat szükséges bevezetni. Ennek módja, hogy a közlekedési szolgáltatásból való
kizárás mellett az utas pótdíj kiszabásában is részesüljön. A személyszállítási szolgáltatásokról
szóló 2012. évi XLI. törvény 25.§ (3) bekezdés j) pontja szerint a személyszállítási
közszolgáltatások díjait, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételeket, valamint ezek megsértése
esetén érvényesíthető jogkövetkezményeket a közszolgáltatási szerződésnek kell tartalmaznia.
Javasolom, hogy a pótdíj mértéke egyezzen meg a hatályos közszolgáltatási szerződésekben a
helyszíni kiegyenlítés esetére megállapított pótdíj összegével, ami 4000.- Ft. A pótdíj
kiszabására jogosult személy abban az esetben zárhatja ki az utast az utazásból, valamint
szabhat ki pótdíjat, ha az utas a figyelmeztetés ellenére sem használja a szájat és az orrot
eltakaró eszközt.
Fentiek alapján szükséges az 1. és 2. Közszolgáltatási Szerződések módosítása az alábbiak
szerint.
1./a.) Az 1. Közszolgáltatási Szerződés „Debrecen városban a helyi autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási díjai megállapításának szabályai és
díjai” című 2. melléklet „IV. Pótdíjak” című fejezet 1.) pontjának jelenleg hatályos
szövege:

1.) A jelen mellékletben megállapított, az utazásért fizetendő díjon felül pótdíjat köteles fizetni,
aki
a) érvényes menetjegy, napi jegy nélkül kísérli meg az utazást,
b) érvényes arcképes, vagy arckép nélküli utazási igazolvány, diákigazolvány és/vagy
bérletszelvény nélkül kísérli meg az utazást,
c) valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,
d) olyan bérletszelvénnyel kísérli meg az utazást, amelyre az arcképes utazási igazolvány,
vagy a diákigazolvány száma nincs tintával, olvashatóan, javítás mentesen rávezetve,
e) a jelen melléklet I. 4.) pontja alapján készített utazási feltételeket megszegi,
f) külön érvényes menetjegy nélkül szállítja a III. 5. pontba tartozókat,
g) aki a III. 6. pontban foglaltakat megszegi,
h) utasként, vagy az általa szállított poggyász, élő állat bepiszkítja a járművet,
i) hamisított jeggyel, bérlettel, illetve utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást.
Módosítási javaslat:
„1.) A jelen mellékletben megállapított, az utazásért fizetendő díjon felül pótdíjat köteles fizetni,
aki
a) érvényes menetjegy, napi jegy nélkül kísérli meg az utazást,
b) érvényes arcképes, vagy arckép nélküli utazási igazolvány, diákigazolvány és/vagy
bérletszelvény nélkül kísérli meg az utazást,
c) valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,
d) olyan bérletszelvénnyel kísérli meg az utazást, amelyre az arcképes utazási igazolvány,
vagy a diákigazolvány száma nincs tintával, olvashatóan, javítás mentesen rávezetve,
e) a jelen melléklet I. 4.) pontja alapján készített utazási feltételeket megszegi,
f) külön érvényes menetjegy nélkül szállítja a III. 5. pontba tartozókat,
g) aki a III. 6. pontban foglaltakat megszegi,
h) utasként, vagy az általa szállított poggyász, élő állat bepiszkítja a járművet,
i) hamisított jeggyel, bérlettel, illetve utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást.
j) az ellenőr figyelmeztetése ellenére a járványügyi készültségi időszak védelmi
intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI.17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat - szájat és az orrot eltakaró eszköz
(például orvosi maszk, sál, kendő) viselése –nem tartja be, figyelemmel a Korm.
rendelet 1.§ (3) bekezdésében foglaltakra is.”
1./b.) Az 1. Közszolgáltatási Szerződés „Debrecen városban a helyi autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási díjai megállapításának szabályai és
díjai” című 2. melléklet „IV. Pótdíjak” című fejezet 2.) pontjának jelenleg hatályos
szövege:
2.) Aki az 1. pont a-h) alpontjaiban foglaltakat megszegi pótdíjat köteles fizetni, melynek
mértékét a jelen melléklet tartalmazza.
Módosítási javaslat:
,,2.) Aki az 1. pont a)- j) alpontjaiban foglaltakat megszegi, pótdíjat köteles fizetni, melynek
mértékét jelen melléklet VII. fejezete tartalmazza.”
2./a.) A 2. Közszolgáltatási Szerződés „Debrecen város helyi villamossal és trolibusszal
végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási díjai megállapításának
szabályai és díjai” című 4. melléklet „IV. Pótdíjak” című fejezet 1.) pontjának jelenleg
hatályos szövege:

1.) A jelen mellékletben megállapított, az utazásért fizetendő díjon felül pótdíjat köteles fizetni,
aki
a) érvényes menetjegy, napi jegy nélkül kísérli meg az utazást,
b) érvényes arcképes, vagy arckép nélküli utazási igazolvány, diákigazolvány és/vagy
bérletszelvény nélkül kísérli meg az utazást,
c) valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,
d) olyan bérletszelvénnyel kísérli meg az utazást, amelyre az arcképes utazási igazolvány,
vagy a diákigazolvány száma nincs tintával, olvashatóan, javítás mentesen rávezetve,
e) a jelen melléklet I. 4.) pontja alapján készített utazási feltételeket megszegi,
f) külön érvényes menetjegy nélkül szállítja a III. 5. pontba tartozókat,
g) aki a III. 6. pontban foglaltakat megszegi,
h) utasként, vagy az általa szállított poggyász, élő állat bepiszkítja a járművet,
i) hamisított jeggyel, bérlettel, illetve utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást.
Módosítási javaslat:
„1.) A jelen mellékletben megállapított, az utazásért fizetendő díjon felül pótdíjat köteles fizetni,
aki
a) érvényes menetjegy, napi jegy nélkül kísérli meg az utazást,
b) érvényes arcképes, vagy arckép nélküli utazási igazolvány, diákigazolvány és/vagy
bérletszelvény nélkül kísérli meg az utazást,
c) valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,
d) olyan bérletszelvénnyel kísérli meg az utazást, amelyre az arcképes utazási igazolvány,
vagy a diákigazolvány száma nincs tintával, olvashatóan, javítás mentesen rávezetve,
e) a jelen melléklet I. 4.) pontja alapján készített utazási feltételeket megszegi,
f) külön érvényes menetjegy nélkül szállítja a III. 5. pontba tartozókat,
g) aki a III. 6. pontban foglaltakat megszegi,
h) utasként, vagy az általa szállított poggyász, élő állat bepiszkítja a járművet,
i) hamisított jeggyel, bérlettel, illetve utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást.
j) az ellenőr figyelmeztetése ellenére a járványügyi készültségi időszak védelmi
intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI.17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat - szájat és az orrot eltakaró eszköz
(például orvosi maszk, sál, kendő) viselése –nem tartja be, figyelemmel a Korm.
rendelet 1.§ (3) bekezdésében foglaltakra is.”
2./b.) A 2. Közszolgáltatási Szerződés „Debrecen város helyi villamossal és trolibusszal
végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási díjai megállapításának
szabályai és díjai” című 4. melléklet „IV. Pótdíjak” című fejezet 2.) pontjának jelenleg
hatályos szövege:
2.) Aki az 1. pont a)-h) alpontjaiban foglaltakat megszegi pótdíjat köteles fizetni, melynek
mértékét a jelen melléklet tartalmazza.
Módosítási javaslat:
,,2.) Aki az 1. pont a)- j) alpontjaiban foglaltakat megszegi pótdíjat köteles fizetni, melynek
mértékét jelen melléklet VI. fejezete tartalmazza.”
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 18. pontja és a 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) bekezdés d) pontja alapján,
figyelemmel a 2012. évi XLI. törvény 25. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés j) pontjában
foglaltakra
1./ elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4024 Debrecen, Piac
u. 20.; képviseli: dr. Papp László polgármester) és a CÍVISBUSZ Konzorcium (tagjai: a DKV
Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság [székhely: 4025 Debrecen,
Salétrom u. 3.; cégjegyzékszám: 09-10-000233], és az INTER TAN-KER Tanácsadó és
Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság [székhely: 1045 Budapest, Istvántelki út
8.; cégjegyzékszám: 01-10-045732]; tagjai nevében képviseli: Nagy Attila, a DKV Debreceni
Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója) között 2008. október 10én helyi, autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellátására létrejött
közszolgáltatási szerződés módosítását az 1. melléklet szerint.
2./ Elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4024 Debrecen, Piac
u. 20.; képviseli: Dr. Papp László polgármester; a továbbiakban: Ellátásért felelős) és a DKV
Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (képviseli: Nagy Attila
vezérigazgató; székhely: 4025 Debrecen, Salétrom u. 3., cégjegyzékszám: 09-10-000233)
között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását a 2. melléklet szerint.
3./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ és 2./ pontban meghatározott szerződésmódosítások
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
4./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a
Közszolgáltatókat értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2020. szeptember 16.

Pacza Gergely
főosztályvezető

