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Előterjesztés 
a helyi autóbusz menetrendjének módosításáról 

 
1. előterjesztés száma: 41/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet – határozati javaslat 
2. melléklet – menetrend tervezet 
3. melléklet – szerződésmódosítás tervezete 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 
 a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 
 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. 

(XII. 22.) önkormányzati rendelet 

 a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról és az 
utazási feltételek helyi szabályozásáról szóló 11/2005. (III. 11.) önkormányzati 
rendelet 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bicske Város Önkormányzata önként vállalt feladatként biztosítja a városi személyszállítás 
érdekében a helyi, menetrendszerinti autóbuszt. 
 
A személyszállítási szolgáltatás biztosítását a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. 
évi XLI. törvény feltételei alapján lefolytatott pályázati eljárás eredményeként 2013. január 1. 
napjától hatályos közszolgáltatási szerződésnek megfelelően a Régió 2007 Kft (8142 Úrhida, 
Dózsa Gy. u. 48.) látja el 10 éves időtartamban. 
 
Az autóbusz menetrendjét elsősorban a helyi – óvoda, iskola, szociális, egészségügyi és 
hivatali – intézmények működéséhez igazodva alakította ki az önkormányzat, természetesen 
minden esetben meghallgatva a használók igényeit is. 
 
Az elmúlt hetekben az önkormányzat és a szolgáltató felé is érkeztek olyan kérések, melyek 
az utasok komfortosabb kiszolgálását célozzák. 
 

a) a 2014. január 1. napját megelőző időszakban a reggeli iskolai járat 6.55 órakor indult, 
ezért a kertváros irányából érkező gyerekeknek nagyon korán kellett elindulni. A 
szülők kérésére a járatot 15 perccel későbbi időpontra – 7.10 óra – tettük, de ezzel 
sajnálatos módon az autóbusz rendszeresen belefut a reggeli, iskolák környezetében 
kialakuló nagy forgalomba, melynek eredményeként nem tudja tartani a menetrendet, 
az iskola házirendje szerinti időre – 7.45 óra – a felső tagozatos gyermekek Telep felől 
rendszeresen nem érnek be az iskolába. 
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A szolgáltatóval egyeztetve felmértünk az iskolás járat részére egy alternatív – 
Florianna tér – Csokonai u. – Gárdonyi u. – Szt. István utca – útvonalat, ahol a felső 
tagozatos diákok a Műszaki áruháznál le tudnak szállni. Az autóbusz ezt követően 
érkezik a Prohászka O. utcai iskolához az alsó tagozatosokkal, majd a Bogya K. utca – 
József Attila utca útvonalon érkezik vissza a Kossuth térre, ahonnan már nem kell 
bemennie a Szt. István úti iskolához. 
Reményeink szerint így az autóbusz elkerüli az iskolák környezetében kialakuló 
fokozott forgalmat, ami biztosítja a menetrendszerinti közlekedést. 
Mivel ebben az útvonalban is van egy rövid szakasz – József A. utca –  Prohászka O. 
utca –, ahol a nagyobb forgalomban kell az autóbusznak részt venni, az útvonal 
módosítását tapasztalatszerzésként legalább 1-2 hetes időszakra javasoljuk bevezetni, 
amennyiben nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, akkor visszaállításra kerül az 
eredeti útvonal és az indulási időpont módosítását kell megfontolnunk. 

 
b) szülői és szolgáltatói jelzés volt – melyet az óvoda is megerősített –, hogy a 12.10 

órakor induló járat menetrendjének kismértékű korrekciója az óvoda működési 
komfortját tudja javítani. 
A megkeresés szerint a vasútállomásról jelenleg 12.10 órakor induló járatot 20 perccel 
később – 12.30 órakor kellene indítani, így a Kakas óvodából és a József Attila utcai 
óvodából a délben haza induló gyerekek, szülők is tudják használni az autóbuszt. 

 
c) a szolgáltató javaslata, hogy a 13.55 órakor induló járat indulási idejét módosítsuk 

14.00 órára, mert ezzel a változással egy menetrendszerinti vonatcsatlakozást is lehet 
kapcsolni a járathoz. 
 

A módosításokat a szolgáltató is támogatja, a változások a menetrend egyéb részeiben a 
változás nem okoz nagymértékű módosítási kényszert, így a módosítás véleményem szerint 
támogatható. 
 
Többször felvetődő kérés volt, hogy a helyi autóbusz menetrendjét igazítsuk a MÁV járatok 
menetrendjéhez, ezzel segítve az ingázó munkavállalók közlekedését. 
A helyi személyszállítási szolgáltatást egy autóbusz látja el, járatonként bejárva a település 
teljes területét. A járat menetideje a menetrend szerint ~40 perc, amennyiben az útvonalán 
nincsen fogalmi akadály, pl. iskolába érkezés, távozás. 
Tekintettel arra, hogy a Bicskén is megálló személyvonatok gyakorlatilag 30 percenként 
érkeznek-indulnak a vasútállomásról, az egy autóbusz menetrendjét – a járat menetidejét is 
figyelembe véve – szinte lehetetlen összehangolni a helyi igényekkel és az egyéb közösségi 
közlekedés menetrendjével. 
További járatbeállítást – annak anyagi vonzata miatt – az önkormányzat jelenleg nem tud 
vállalni. 
A módosított menetrend hatályba léptetésére a változás meghirdetésének, a menetrend 
legyártásának és az áthelyezett munkanap figyelembe vételével tettünk javaslatot.  
A menetrend módosítása a 2012. december 28. napján kelt közszolgáltatási szerződés 13. d) 
pont szerint szerződésmódosításnak minősül, a szerződésmódosítás a felek egyező akaratával, 
és írásban jöhet létre. 
 
Bicske, 2018. február 26. 

Tisztelettel: 
Pálffy Károly 
polgármester 
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1. melléklet a 41/2018. számú előterjesztéshez 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A helyi autóbuszjárat menetrendjének módosítása 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a helyi autóbusz közlekedés menetrendjét felülvizsgálta, 
2. az autóbuszjárat menetrendjét a határozat melléklete alapján 2018. március 19. 

napjától módosítja, 
3. a 7.10 órakor induló járat útvonalában szereplő változtatásokat 2 hét után a 

szolgáltatóval közösen felülvizsgálja A felülvizsgálat tapasztalatai alapján – 
amennyiben szükséges további módosítás – felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szolgáltatóval való egyeztetést követően gondoskodjon a módosításról. Módosítás 
esetén a változásokról a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 

4. felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. 
 

Határidő:  2018. március 19. 
Felelős:  polgármester 
 



VASÚTÁLLOMÁS 7.10 8.10 9.10 11.00 12.30 14.00 15.05 16.00
TATAI ÚT Evangélikus templom 7.11 8.11 9.11 11.01 12.31 14.01 15.06 16.01
KÖLCSEY FERENC U. 46. 7.13 8.13 9.13 11.03 12.33 14.03 15.08 16.03
SZT. IMRE U. (BÁNYÁSZ U.) 7.14 8.14 9.14 11.04 12.34 14.04 15.09 16.04
APPONYI U. (ERKEL FERENC U.) 7.15 8.15 9.15 11.05 12.35 14.05 15.10 16.05
BATTHYÁNY UTCA, KAKAS ÓVODA 7.16 8.16 9.16 11.06 12.36 14.06 15.11 16.06
RÓZSA U. (CSÓK U.) 7.17 8.17 9.17 11.07 12.37 14.07 15.12 16.07
KOSSUTH U. TŰZOLTÓSÁG 7.19 8.19 9.19 11.09 12.39 14.09 15.14 16.09
ÁLTALÁNOS ISKOLA (SZENT I. UTCAI ÉPÜLET) 7.22 ‐ ‐ ‐ ‐ 15.16 16.11
KOSSUTH TÉR 7.24 8.20 9.20 11.10 12.40 14.10 15.18 16.13
ÁLTALÁNOS ISKOLA (PROHÁSZKA UTCAI ÉPÜLET) 7.25 8.21 9.21 11.11 12.41 14.11 15.19 16.14
TEMETŐ 7.26 8.22 9.22 11.12 12.42 14.12 15.20 16.15
ÁRPÁD UTCAI ÓVODA 7.27 8.23 9.23 11.13 12.43 14.13 15.21 16.16
HUNYADI UTCA 7.28 8.24 9.24 11.14 12.44 14.14 15.22 16.17
KÉZAY SIMON U. 7.29 8.25 9.25 11.15 12.45 14.15 15.23 16.18
AKÁCFA U. (TÁNCSICS U.) 7.31 8.27 9.27 11.17 12.47 14.17 15.25 16.20
AKÁCFA U. (DIÓFA U.) 7.32 8.28 9.28 11.18 12.48 14.18 15.26 16.21
AKÁCFA UTCA (LAKÓTELEP) 7.33 8.29 9.29 11.19 12.49 14.19 15.27 16.22
CSÁKVÁRI U. 7.35 8.31 9.31 11.21 12.51 14.21 15.29 16.24
BIHARI U. (KINIZSI U.) 7.37 8.33 9.33 11.23 12.53 14.23 15.31 16.26
BIHARI UTCA TANODA 7.38 8.34 9.34 11.24 12.54 14.24 15.32 16.27
VÖRÖSMARTY U. (FLORIANNA TÉR) 7.39 8.35 9.35 11.25 12.55 14.25 15.33 16.28
SZT. ISTVÁN ÚT MŰSZAK ÁRUHÁZ 7.44 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
ÁLTALÁNOS ISKOLA (PROHÁSZKA UTCAI ÉPÜLET) 7.47 8.36 9.36 11.26 12.56 14.26 15.34 16.29
KOSSUTH TÉR 7.51 8.37 9.37 11.27 12.57 14.27 15.35 16.30
ÁLTALÁNOS ISKOLA (SZENT I. UTCAI ÉPÜLET) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15.37 16.32
KOSSSUTH U. TŰZOLTÓSÁG 6.40 7.52 8.38 9.38 11.28 12.58 14.28 15.39 16.34
RÓZSA U. (CSÓK UTCA) 6.42 7.53 8.39 9.39 11.29 12.59 14.29 15.40 16.35
APPONY UTCA, KAKAS ÓVODA 6.46 7.54 8.40 9.40 11.30 13.00 14.30 15.41 16.36
APPONYI UTCA (ERKEL FERENC U.) 6.47 7.56 8.42 9.42 11.32 13.02 14.32 15.43 16.38
SZT. IMRE UTCA (BÁNYÁSZ U.) 6.48 7.57 8.43 9.43 11.33 13.03 14.33 15.44 16.39
KÖLCSEY FERENC U. 37. 6.49 7.58 8.44 9.44 11.34 13.04 14.34 15.45 16.40
SZT. ISTVÁN U. (GÁRDONYI UTCA) 6.51 8.00 8.46 9.46 11.36 13.06 14.36 15.47 16.42
VASÚTÁLLOMÁS 6.52 8.01 8.47 9.47 11.37 13.07 14.37 15.48 16.43

Érvényes: 2018. március 19‐től

HELYI AUTÓBUSZ MENETREND
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KKÖÖZZSSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSII   SSZZEERRZZŐŐDDÉÉSS    

33 ..   MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

amely létrejött egyrészről 

Bicske Város Önkormányzata 

mint helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat  
(a továbbiakban Önkormányzat), 
székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 
Adószám: 15727048-2-07 
képviseli: Pálffy Károly polgármester 

másrészről a 

Régió 2007 Kft 

mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató) 
székhely: 8142 Úrhida, Dózsa Gy. u. 48. 
Cégjegyzékszám: 07-09-012933 
Adószám: 13807120-2-07 
képviseli: Lics Zoltán ügyvezető 
 
között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 

1. ELŐZMÉNY  

a) Felek helyi autóbuszos személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést kötöttek 2012. 
december 28-án, 10 éves időtartamra. 

b) Az Önkormányzat lakossági kérést figyelembe véve, valamint a Szolgáltatóval történt egyeztetést 
követően a …../2018. (II. …...) számú határozatában döntött arról, hogy a helyi autóbusz hatályos 
menetrendjét módosítja. 

c) Az a) pontban hivatkozott szerződés 13. d) pontja alapján szerződésmódosításnak minősül a 
jóváhagyott menetrendben történő minden változás. E feltételnek – valamint a szerződés 5. d) 
pontjának is – megfelelően Felek az alábbi módosításban állapodnak meg: 

2.  

a) Az 1. a) pontban hivatkozott szerződés 4. számú mellékletét képező menetrendet az 
Önkormányzat kezdeményezésére Felek a jelen szerződés 1. számú mellékletére módosítják.  

b) A módosított menetrend 2018. március 19. (hétfő) napjától lép hatályba. 
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c) A módosított menetrend többlet futásteljesítménnyel nem jár, így a Szolgáltató a korábban 
megállapított bruttó 784.900,-Ft/hó működési támogatásra jogosult a továbbiakban is. 

3.  

a) Felek az 1. a) pontban hivatkozott szerződés jelen módosítással nem érintett pontjait változatlan 
tartalommal és feltételekkel tartják hatályban. 

b) Jelen szerződésmódosítás jogalapja az Önkormányzat részéről a …./2018. (II. …..) számú 
képviselő-testületi határozat. 

c) A jelen szerződést mindkét fél, mint akaratával teljes mértékben megegyezőt, jóváhagyólag írta 
alá. 

 
 
Bicske, 2018. március …... 
 
 
 
     Bicske Város Önkormányzata         Régió 2007 Kft. 
 képviseletében képviseletében 
  

 

 Pálffy Károly Lics Zoltán 
 polgármester ügyvezető 
 
 
 
ellenjegyzem: 
 
 Fritz Gábor jegyző 
 
 
 
 Molnár Enikő pénzügyi irodavezető 
 
 
 
 dr. Kelemen Péter ügyvéd 
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