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1. melléklet a 61/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

2013. január 1-jétől alkalmazandó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak érd megyei Jogú Város területén 
(a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)
1. a sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként

Sorsz.
„a”

Megnevezés
„B”

Égéstermék-elvezetők jele
„C”

2013. évi nettó díj
1�1� egyedi nyitott Huzat Szilárd enHS 1175 Ft/db/alkalom

1�2� egyedi nyitott Huzat Gáz enHG 1250 Ft/db/alkalom

1�3� központi nyitott Huzat Szilárd KnHS 588 Ft/fm/alkalom

1�4� központi nyitott Huzat Gáz KnHG 525 Ft/fm/alkalom

1�5� nagyjáratú nyitott Huzat Szilárd nnHS 838 Ft/fm/alkalom

1�6� nagyjáratú nyitott Huzat Gáz nnHG 700 Ft/fm/alkalom

1�7� egyedi nyitott Túlnyomásos Szilárd entS 1300 Ft/db/alkalom

1�8� egyedi nyitott Túlnyomásos Gáz entG 1350 Ft/db/alkalom

1�9� központi nyitott Túlnyomásos Szilárd KntS 688 Ft/fm/alkalom

1�10� központi nyitott Túlnyomásos Gáz KntG 600 Ft/fm/alkalom

1�11� nagyjáratú nyitott Túlnyomásos Szilárd nntS 888 Ft/fm/alkalom

1�12� nagyjáratú nyitott Túlnyomásos Gáz nntG 725 Ft/fm/alkalom

1�13� egyedi zárt Huzat Szilárd eZHS 1175 Ft/db/alkalom

1�14� egyedi zárt Huzat Gáz eZHG 1250 Ft/db/alkalom

1�15� központi zárt Huzat Szilárd KZHS 588 Ft/fm/alkalom

1�16� központi zárt Huzat Gáz KZHG 525 Ft/fm/alkalom

1�17� nagyjáratú zárt Huzat Szilárd nZHS 838 Ft/fm/alkalom

1�18� nagyjáratú zárt Huzat Gáz nZHG 700 Ft/fm/alkalom

1�19� egyedi zárt Túlnyomásos Szilárd eZtS 1300 Ft/db/alkalom

1�20� egyedi zárt Túlnyomásos Gáz eZtG 1350 Ft/db/alkalom

1�21� központi zárt Túlnyomásos Szilárd KZtS 688 Ft/fm/alkalom

1�22� központi zárt Túlnyomásos Gáz KZtG 600 Ft/fm/alkalom

1�23� nagyjáratú zárt Túlnyomásos Szilárd nZtS 888 Ft/fm/alkalom

1�24� nagyjáratú zárt Túlnyomásos Gáz nZtG 725 Ft/fm/alkalom

1�25� Gyűjtő nyitott Huzat Szilárd GnHS 738 Ft/szint/alkalom

1�26� Gyűjtő nyitott Huzat Gáz GnHG 725 Ft/szint/alkalom

1�27� Gyűjtő zárt Huzat Szilárd GZHS 738 Ft/szint/alkalom

1�28� Gyűjtő zárt Huzat Gáz GZHG 725 Ft/szint/alkalom

1�29� Gyűjtő zárt Túlnyomásos Szilárd GZtS 888 Ft/szint/alkalom

1�30� Gyűjtő zárt Túlnyomásos Gáz GZtG 900 Ft/szint/alkalom

1�31� egyedi Tartalék et 750 Ft/db/alkalom

1�32� központi Tartalék Kt 338 Ft/fm/alkalom

1�33� nagyjáratú Tartalék nt 463 Ft/fm/alkalom

1�34� Gyűjtő Tartalék Gt 350 Ft/szint/alkalom

1�35� a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költsége az árba beépítésre került

1�36� az ár a kiszállási költséget is magába foglalja

1�37� a mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni

érd meGYeI JoGÚ VároS
ÖnkormánYzaT kÖzGYŰléSe

61/2012. (XII.21.) 
önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról érd megyei 
Jogú Város területén

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 2012� évi XC� törvény 13�§ (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011� évi ClXXXIX� 
törvény 13�§ (1) bekezdés 2� pontjában és a kéményseprő-
ipari közszolgáltatásról szóló 2012� évi XC� törvény 2�§ b) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:
1. általános rendelkezések 
1. § (1) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továb-
biakban: Önkormányzat) biztosítja a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás)� 
(2) A rendelet alkalmazásában használt fogalmak a ké-
ményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012� évi XC� 
törvény (a továbbiakban: Kötv�), a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
347/2012� (XII�11�) Korm� rendelet, valamint a kémény-
seprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályai-
ról szóló 63/2012� (XII�11�) BM rendelet által megállapí-
tott fogalom meghatározásokkal egyező tartalmúak� 
 2. § (1) A rendelet hatálya Érd Megyei Jogú Város köz-
igazgatási területére terjed ki� 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a kéményt ma-
gába foglaló ingatlan használójára, valamint a közszolgál-
tatás ellátásával megbízott szolgáltatóra (a továbbiakban: 
Szolgáltató) 
2. a közszolgáltatás ellátása, a szolgáltató kötelezett-
ségei 
3. § Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az 1� 
§ (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás telje-

sítésére kizárólagos joggal a Magyar Kémény Korlátolt 
Felelősségű társaság (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1� 2� em� 
216� ) jogosult� 
4.§ A Szolgáltató a sormunka elvégzésének tényleges idő-
pontjáról a sormunka tervezett elvégzése előtt 8 nappal 
írásban vagy a helyben szokásos más módon értesíti az 
ingatlan használóját�
5.§ A Szolgáltató köteles az 1� függelékben feltüntetett 
telephelyén, az ott meghatározott időben ügyfélfogadást 
tartani� 
3. a közszolgáltatás díja 
6. § (1) A közszolgáltatásért a rendelet 2� melléklete sze-
rinti díjat kell fizetni�
(2) A szolgáltató a mindenkor érvényes díjról – a vég-
zendő sormunka és a megrendelt munka feltüntetésével 
– díjjegyzéket készít, amelyet minden településen hirdet-
ményben, valamint – amennyiben van – helyi lap útján és 
elektronikusan saját honlapján közzétesz� 
4. záró rendelkezések 
7. § A rendelet 2013� január 1� napján lép hatályba�
8.§ Hatályát veszti a 13/2005� (IV�04�) önkormányzati 
rendelet�
9. § ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/eK irányelvnek való megfelelést szolgálja� 

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás
 jegyző polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2012. december 20-ai ülésén.
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2012. december 21.
 dr. Ferencz Dóra
  jegyző

 helyett
 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
 aljegyző
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2. megrendelésre kötelező tevékenységek:
Sorsz. „a” „B”

A tevékenység megnevezése 2013. évi nettó díj

 2�1�
A sormunka keretében feltárt, az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak 
égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján

5000 Ft/db/óra

 2�2�
Közvetlen homlokzati égéstermék kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések 
égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása

850 Ft/db

 2�3� A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása 1500 Ft/fm
 2�4� A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj terheli 4000 Ft/fő

3. műszaki vizsgálatok díjtételei:
Sorszám és tevékenység

„a”

ENH 
ENT 
ET

„B”

EZH 
EZT

„C”

GNH 
GZH 
GZT 
GT

„d”
KNH 
KNT 
KT 

NNH 
NNT 
NT

„e”

KZH 
KZT 
NZH 
NZT

3�1� Új égéstermék – elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata
3360 Ft/db 4640 Ft/db 1600 Ft/szint 10400 Ft/db 13600 Ft/db
3�2� Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata
5360 Ft/db 8000 Ft/db 2800 Ft/szint 16000 Ft/db 20000 Ft/db
3�3� tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően 
az érintett égéstermék-elvezető vizsgálata
3360 Ft/db 4640 Ft/db 1600 Ft/szint 10400 Ft/db 13600 Ft/db
3�4� Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-
elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat
2720 Ft/db 3680 Ft/db 1200 Ft/szint 8400 Ft/db 10880 Ft/db
3�5� A 3�1� – 3�4� tevékenységeket további kiszállási díj terheli

4000 Ft/fő

4. a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok munkaráfordítása
Sorsz. „a” „B”

A tevékenység megnevezése 2013. évi nettó díj
4.1. egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén 11200 Ft/db
4.2. Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 22400 Ft/db
4.3. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként 33600 Ft/db
4.4. Épület központi kéménnyel 60 -140 kW 22400 Ft/db
4.5. Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett 28000 Ft/db
4.6. Helyszíni szaktanácsadás 11200 Ft/db
4.7. A 4�6� alatti tevékenységet további kiszállási díj terheli 4000 Ft/fő

1. függelék a 61/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

a közszolgáltató ügyfélfogadási rendje
Érd (VII� kirendeltség)
· 2030 Érd, diósdi út 32/A�
· 06-1-766-5850
· hétfő: 10�00 – 20�00 szerda: 8�00-10�00 / 14�00-16�00, péntek: 8�00-11�00 
· erd@magyarkemeny�hu 
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érd meGYeI JoGÚ VároS
ÖnkormánYzaT kÖzGYŰléSe

62/2012. (XII.21.) 
önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Pest megye 
területén

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 2012� évi XC� törvény 13�§ (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011� évi ClXXXIX� 
törvény 13�§ (1) bekezdés 2� pontjában és a kéményseprő-
ipari közszolgáltatásról szóló 2012� évi XC� törvény 2�§ b) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:
1. általános rendelkezések
1� § (1) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továb-
biakban: Önkormányzat) a kéményseprő-ipari közszol-
gáltatásról szóló 2012� évi XC� törvény (a továbbiakban: 
Kötv�) 2�§ b) pontjában előírt kötelezettségének eleget 
téve biztosítja a kéményseprő-ipari közszolgáltatást (a to-
vábbiakban: közszolgáltatás)� 
(2) A rendelet alkalmazásában használt fogalmak a Kötv�, 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény vég-
rehajtásáról szóló 347/2012� (XII�11�) Korm� rendelet, 
valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának 
szakmai szabályairól szóló 63/2012� (XII�11�) BM rende-
let által megállapított fogalom meghatározásokkal egyező 
tartalmúak� 
2. § (1) A rendelet hatálya Pest megye közigazgatási hatá-
rain belül az Önkormányzat által szervezett közszolgálta-
tásra terjed ki, Érd Megyei Jogú Város és az 1� melléklet-
ben külön nevesített, a közszolgáltatás szervezését önként 
átvállaló önkormányzatok közigazgatási területének kivé-
telével� 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a kéményt ma-
gába foglaló ingatlan használójára, valamint a közszolgál-
tatás ellátásával megbízott szolgáltatóra (a továbbiakban: 
Szolgáltató) 

2. a közszolgáltatás ellátása, a Szolgáltató kötelezett-
ségei 
3. § Pest megye közigazgatási területén az 1� § (1) bekezdé-
sében meghatározott közszolgáltatás teljesítésére kizáróla-
gos joggal a Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű társaság 
(7400 Kaposvár, Petőfi tér 1� 2� em� 216� ) jogosult� 
4. § A Szolgáltató a sormunka elvégzésének tényleges idő-
pontjáról a sormunka tervezett elvégzése előtt 8 nappal 
írásban vagy a helyben szokásos más módon értesíti az 
ingatlan használóját�
5. § A Szolgáltató köteles az 1� függelékben feltüntetett 
telephelyein, az ott meghatározott időben ügyfélfogadást 
tartani� 
3. a közszolgáltatás díja 
6. § (1) A közszolgáltatásért a rendelet 2� melléklete sze-
rinti díjat kell fizetni�
(2) A Szolgáltató a mindenkor érvényes díjról – a vég-
zendő sormunka és a megrendelt munka feltüntetésével 
– díjjegyzéket készít, amelyet minden településen hirdet-
ményben, valamint – amennyiben van – helyi lap útján és 
elektronikusan saját honlapján közzétesz� 
4. záró rendelkezések 
7� § A rendelet 2013� január 1� napján lép hatályba�
8� § ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/eK irányelvnek való megfelelést szolgálja� 

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás
 jegyző polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2012. december 20-ai ülésén.
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2012. december 21.
 dr. Ferencz Dóra
  jegyző

 helyett
 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
 aljegyző
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II. évfolyam 22. szám – 2012. december 21. II. évfolyam 22. szám – 2012. december 21.I� RendeleteK

1. melléklet a 62/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást önként átvállaló – a rendelet területi hatálya alá nem tartozó – 
önkormányzatok: 
1� dunabogdány 
2� Gyömrő 
3� Kiskunlacháza 
4� Mogyoród 
5� Százhalombatta 
 
2. melléklet a 62/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

2013. január 1-jétől alkalmazandó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak 
Pest megye területén 
 (a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)
1. a sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként

Sorsz. „a”
Megnevezés

„B”
Égéstermék-elvezetők jele

„C”
2013. évi nettó díj

1�1� egyedi nyitott Huzat Szilárd enHS 1 504 Ft/db/alkalom
1�2� egyedi nyitott Huzat Gáz enHG 1 600 Ft/db/alkalom
1�3� központi nyitott Huzat Szilárd KnHS 752 Ft/fm/alkalom
1�4� központi nyitott Huzat Gáz KnHG 672 Ft/fm/alkalom
1�5� nagyjáratú nyitott Huzat Szilárd nnHS 1 072 Ft/fm/alkalom
1�6� nagyjáratú nyitott Huzat Gáz nnHG 896 Ft/fm/alkalom
1�7� egyedi nyitott Túlnyomásos Szilárd entS 1 664 Ft/db/alkalom
1�8� egyedi nyitott Túlnyomásos Gáz entG 1 728 Ft/db/alkalom
1�9� központi nyitott Túlnyomásos Szilárd KntS 880 Ft/fm/alkalom

1�10� központi nyitott Túlnyomásos Gáz KntG 768 Ft/fm/alkalom
1�11� nagyjáratú nyitott Túlnyomásos Szilárd nntS 1 136 Ft/fm/alkalom
1�12� nagyjáratú nyitott Túlnyomásos Gáz nntG 928 Ft/fm/alkalom
1�13� egyedi zárt Huzat Szilárd eZHS 1 504 Ft/db/alkalom
1�14� egyedi zárt Huzat Gáz eZHG 1 600 Ft/db/alkalom
1�15� központi zárt Huzat Szilárd KZHS 752 Ft/fm/alkalom
1�16� központi zárt Huzat Gáz KZHG 672 Ft/fm/alkalom
1�17� nagyjáratú zárt Huzat Szilárd nZHS 1 072 Ft/fm/alkalom
1�18� nagyjáratú zárt Huzat Gáz nZHG 896 Ft/fm/alkalom
1�19� egyedi zárt Túlnyomásos Szilárd eZtS 1 664 Ft/db/alkalom
1�20� egyedi zárt Túlnyomásos Gáz eZtG 1 728 Ft/db/alkalom
1�21� központi zárt Túlnyomásos Szilárd KZtS 880 Ft/fm/alkalom
1�22� központi zárt Túlnyomásos Gáz KZtG 768 Ft/fm/alkalom
1�23� nagyjáratú zárt Túlnyomásos Szilárd nZtS 1 136 Ft/fm/alkalom
1�24� nagyjáratú zárt Túlnyomásos Gáz nZtG 928 Ft/fm/alkalom
1�25� Gyűjtő nyitott Huzat Szilárd GnHS 944 Ft/szint/alkalom
1�26� Gyűjtő nyitott Huzat Gáz GnHG 928 Ft/szint/alkalom
1�27� Gyűjtő zárt Huzat Szilárd GZHS 944 Ft/szint/alkalom
1�28� Gyűjtő zárt Huzat Gáz GZHG 928 Ft/szint/alkalom
1�29� Gyűjtő zárt Túlnyomásos Szilárd GZtS 1 136 Ft/szint/alkalom
1�30� Gyűjtő zárt Túlnyomásos Gáz GZtG 1 152 Ft/szint/alkalom
1�31� egyedi Tartalék et 960 Ft/db/alkalom
1�32� központi Tartalék Kt 432 Ft/fm/alkalom
1�33� nagyjáratú Tartalék nt 592 Ft/fm/alkalom

1�34� Gyűjtő Tartalék Gt 448 Ft/szint/alkalom
1�35� a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költsége az árba beépítésre került
1�36� az ár a kiszállási költséget is magába foglalja
1�37� a mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni

2. megrendelésre kötelező tevékenységek:
Sorsz. „a” „B”

A tevékenység megnevezése 2013. évi nettó díj

 2�1�
A sormunka keretében feltárt, az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak 
égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján

6 400 Ft/db/óra

 2�2�
Közvetlen homlokzati égéstermék kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések 
égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása

1 088 Ft/db

 2�3�
A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, 
tisztítása

1 920 Ft/fm

 2�4� A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj terheli 4 000 Ft/fő

3. műszaki vizsgálatok díjtételei:

Sorszám és tevékenység

„a”

ENH 
ENT 
ET

„B”

EZH 
EZT

„C”

GNH 
GZH 
GZT 
GT

„d”
KNH 
KNT 
KT 

NNH 
NNT 
NT

„e”

KZH 
KZT 
NZH 
NZT

3�1� Új égéstermék – elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata
3 360 Ft/db 4 640 Ft/db 1600 Ft/szint 10 400 Ft/db 13 600 Ft/db

3�2� Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti 
vizsgálata

5 360 Ft/db 8 000 Ft/db 2 800 Ft/szint 16 000 Ft/db 20 000 Ft/db
3�3� tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően 
az érintett égéstermék-elvezető vizsgálata

3 360 Ft/db 4 640 Ft/db 1 600 Ft/szint 10 400 Ft/db 13 600 Ft/db
3�4� Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-
elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat

2 720 Ft/db 3 680 Ft/db 1 200 Ft/szint 8 400 Ft/db 10 880 Ft/db
3�5� A 3�1� – 3�4� tevékenységeket további kiszállási díj terheli

4 000 Ft/fő

4. a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok munkaráfordítása
Sorsz. „a” „B”

A tevékenység megnevezése 2013. évi nettó díj
4�1� egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén 14 000 Ft/db
4�2� Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 28 000 Ft/db
4�3� Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként 42 000 Ft/db
4�4� Épület központi kéménnyel 60 -140 kW 28 000 Ft/db
4�5� Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett 35 000 Ft/db
4�6� Helyszíni szaktanácsadás 14 000 Ft/db
4�7� A 4�6� alatti tevékenységet további kiszállási díj terheli 4 000 Ft/fő
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II. évfolyam 22. szám – 2012. december 21. II. évfolyam 22. szám – 2012. december 21.I� RendeleteK

1. függelék a 62/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

a közszolgáltató ügyfélfogadási rendje

Központ (V� kirendeltség)
· 1126 Budapest, Böszörményi út 24/b� 
· 06-1-766-5850
· hétfő: 8�00-20�00 szerda: 10�00-16�00, péntek: 8�30-11�00
· ugyfelszolgalat@magyarkemeny�hu 
Szigetszentmiklós (I� kirendeltség)
· 2310 Szigetszentmiklós, Árpád u� 51�
· 06-1-766-5850
· hétfő: 12�00-16�00 szerda: 10�00-16�00, péntek: 8�30-11�00
· szigetszentmiklos@magyarkemeny�hu 
Cegléd (II� kirendeltség)
· 2700 Cegléd, Felház u� 58�
· 06-1-766-5850
· hétfő: 8�00-16�00 szerda: 10�00-16�00, péntek: 8�30-11�00
· cegled@magyarkemeny�hu 
Ócsa (III� kirendeltség)
· 2364 Ócsa, nefelejcs u� 2/a�
· 06-1-766-5850
· hétfő: 8�00-16�00 szerda: 10�00-16�00, péntek: 8�30-11�00
· ocsa@magyarkemeny�hu 
Gödöllő (IV� kirendeltség)
· 2100 Gödöllő, Remsey krt� 12�
· 06-1-766-5850
· hétfő: 12�00-16�00 szerda: 10�00-16�00, péntek: 8�30-11�00 
· godollo@magyarkemeny�hu
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érd meGYeI JoGÚ VároS
ÖnkormánYzaT kÖzGYŰléSe

431/2012. (XII.20.)
h a t á r o z a t a

a Velencei úton felépült Sportcsarnok épületének 
megvásárlásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Sport 
Kft� 90%-os üzletrészének tulajdonosa hozzájárul, hogy 
az érdi 18788/2 hrsz-ú, természetben a 2030 Érd, Velen-
cei út 39-41� szám alatti uszoda sport- és rendezvénycsar-
nokot a Kft� a HVB-leasing Sport Ingatlanhasznosító 
Kft-től 1 300 000 000 Ft + ÁFA vételáron megvásárolja� 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft� 
taggyűlésén a fenti döntést képviselje�
Határidő: határozat megküldésére: azonnal
Felelős: t� Mészáros András polgármester

432/2012. (XII.20.)
h a t á r o z a t a

tagi kölcsön nyújtásáról az érdi Sport kft. részére

1� Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mel-
lékletét képező tagi kölcsönszerződés alapján az Érdi 
Sport Kft részére 15 évre 462 000 000,-Ft tagi kölcsönt 
nyújt a város 2012� évi költségvetése általános tartaléká-
nak terhére� A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy 
a tagi kölcsön szerződést a határozat mellékletét képező 
tartalommal aláírja�
2� A tagi kölcsön összegéből 390  000 000 Ft-ot az 
Érdi Sport Kft a 2030 Érd Velencei út 39-41� szám alatti 
18778/2 hrsz-ú számú ingatlan megvásárlására, a fenn-
maradó 72 000 000 Ft-ot pedig az üzemeltetés megkez-
déshez szükséges eszközök beszerzésére fordítja� 
3� A tagi kölcsönt a Kft� erre a célra elkülönített számlán 
helyezi el, és mindaddig nem használja fel, amíg a 2� pont-
ban körülírt adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges 
teljes vételár nem áll rendelkezésére�
4� A tagi kölcsön visszafizetésének biztosítására az Ön-
kormányzat javára a 2� pontban rögzített adásvételi szer-
ződés megkötésével egyidejűleg az érdi 18788/2 hrsz-ú, 
természetben 2030 Érd, Velencei út 39-41� szám alatti 
ingatlanra a kölcsönösszeg és járulékai erejéig annak visz-
szafizetéséig jelzálogjog kerül bejegyzésre�
5� Az adásvételi szerződés megkötését követően az Ön-
kormányzat és a tulajdonos bank külön megállapodásban 
rögzíti, hogy a közöttük folyamatban lévő 11�031�582,- 
euro tőkeösszegre és járulékaira a Budapest Környéki 
törvényszék előtt folyamatban lévő 22�P�21877/2008� 

számú perben az uszoda sport- és rendezvénycsarnok 
vételárának megfizetéséig perbeli cselekményeiket mini-
malizálják, a teljes vételár megfizetését követően pedig a 
felperes követelésétől eláll, és perköltségét maga viseli�
6�  Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget 
vállal arra, hogy 2013� évtől az Önkormányzat minden-
kori költségvetésében az uszoda sport- és rendezvénycsar-
nok üzemeltetéséhez szükséges összeg fedezetét biztosít-
ja� 
7�  A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 145/2012�(V�24�), 
valamint a 236/2012�(VI�28�) határozatát visszavonja�
Határidő: határozat megküldésére: azonnal
Felelős: t� Mészáros András polgármester

433/2012. (XII.20.)
h a t á r o z a t a

menetrendszerinti, helyi közforgalmú autóbusz 
közösségi közlekedést biztosító közszolgáltatási 

szerződés megkötéséről 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 
2013� január 1� napjától 2014� december 31� napjáig ter-
jedő időszakra a Volánbusz Zrt-vel, mint regionális és 
elővárosi személyszállítási közszolgáltatóval köti meg a 
határozat melléklete szerinti közszolgáltatási szerződést a 
helyi, menetrendszerinti autóbuszos közösségi közlekedés 
biztosítására� 
Határidő: a szerződések megkötésére: 2012� december 31� 
Felelős: t� Mészáros András polgármester

434/2012. (XII.20.)
h a t á r o z a t a

pályázat benyújtásának előkészítéséről az 
„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása” című 

keoP-2012-5.5.0/a. kódszámú pályázati kiírásra
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezet és ener-
gia Operatív Program keretében „Épületenergetikai fej-
lesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 
című KeOP-2012-5�5�0/A kódszámú pályázati felhívásra 
a Szivárvány Óvoda napsugár tagóvodájának (2030 Érd, 
tárnoki út 58-62�) esetében pályázatot kíván benyújtani�
A Közgyűlés a pályázat 29�000�000 forintos előkészítési 
költségét vállalja, melynek biztosítása érdekében felkéri a 
polgármestert, hogy az önkormányzat átmeneti gazdálko-
dásáról szóló rendeletének módosítását a Közgyűlés so-
ron következő ülésére terjessze elő�

II� ÉVFOlyAM 22� SZÁM – 2012� deCeMBeR 21��II� HAtÁROZAtOK

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
előkészítéséhez és benyújtásához szükséges további intéz-
kedések, illetve nyilatkozatok megtételére�
A Közgyűlés felkéri továbbá a polgármestert, hogy nyer-
tes pályázat esetén, a támogatási szerződés megkötését 
megelőzően, a pályázat részletes költségvetését terjessze a 
Közgyűlés elé� 
Határidő: a megjelent pályázati kiírásnak megfelelően
Felelős: t� Mészáros András polgármester

435/2012. (XII.20.)
h a t á r o z a t a

a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Pest 
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjával 2012� 
október 18� napján a 299/2012� (X�18�) számú határozat 
alapján megkötött megállapodást a határozat melléklete 
szerint módosítja�
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapo-
dás módosításának aláírására�
Határidő: 2012� december 20�
Felelős: t� Mészáros András polgármester 

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás 
 jegyző polgármester
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III. Mellékletek II. évfolyaM 22. száM – 2012. deceMber 21.II� ÉVFOlyAM 22� SZÁM – 2012� deCeMBeR 21��

Melléklet a Közgyűlés 432/2012� (XII�20�) határozatához

TaGI kÖlCSÖn SzerzŐdéS

amely létrejött egyrészről érd megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u� 1� törzsszám: 731256, adó-
szám: 15731254-2-13) képviseletében t� Mészáros András polgármester, mint hitelező (a továbbiakban Hitelező),
másrészről az érdi Sport Szolgáltató és kereskedelmi kft. (székhely: 2030 Érd, ercsi út 34� , cégjegyzékszám: 13-09-
133410; adószám: 14998177-2-13; képviseletében Putzlocher németh Helga ügyvezető, mint adós (a továbbiakban: 
adós) között,
alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett:
1� A szerződő felek rögzítik, hogy Hitelező közvetlenül érdekelt abban, hogy Adós és a HVB leasing Sport Ingatlan-
hasznosító Kft� között az Érd, Velencei úti uszoda sport- és rendezvénycsarnok (Érdi Körzeti Földhivatal, 18788/2 
hrsz� 2030 Érd, Velencei út 39-41�) tárgyában folytatott tárgyalások eredményeképpen a két fél közötti adásvételi szer-
ződés megvalósuljon, valamint, a fenti létesítmény üzemeltetése, használata megkezdődjön, ezért 462.000.000.-Ft, 
azaz négyszázhatvankétmillió forint tagi kölcsönt nyújt Adósnak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 432/2012�
(XII�20�) számú határozata alapján� A tagi kölcsönből Adós 390�000�000,- Ft-ot az ingatlan megvásárlására, míg 
72�000�000,- Ft-ot a rendeltetésszerű üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzésére köteles fordítani�
2� Adós a tagi kölcsönt elfogadja� Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a tagi kölcsönt erre a célra elkülönített számlán 
helyezi el, és mindaddig nem használja fel, amíg az 1� pontban körülírt adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges 
teljes vételár nem áll rendelkezésére�
3� A tagi kölcsönt Hitelező jelen szerződés aláírását követően átutalással fizeti meg Adós OtP Bank nyRt�-nél vezetett 
11742111-20060556 számú bankszámlájára�
4� A tagi kölcsönt Adós legkésőbb 2027� december 31-ig kamatokkal növelten egy összegben köteles visszafizetni� 
5� Adós az előtörlesztés jogát fenntartja�
6� A felek megállapodnak abban, hogy Adós a tőke után a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező kamatot 
köteles fizetni� Amennyiben Adós a tartozást a lejárat határideje után sem fizeti meg, úgy a mindenkori jegybanki alap-
kamat 7%-kal növelt összegével megegyező késedelmi kamat megfizetésére köteles� 
7� Adós a tagi kölcsönt a jelen szerződés 1� pontjában meghatározott célra és a 2� pontban meghatározott feltételekkel 
használhatja fel� ezen feltételek megsértése esetén Hitelező jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani�
8� Hitelező a szerződés felmondása esetén a kölcsönt lejárttá teszi és a fennálló valamennyi tartozás egy összegben 
azonnal esedékessé válik�
9� Adós jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a tagi kölcsön visszafizetésé-
nek biztosítására a Hitelező javára az 1� pontban rögzített adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg az érdi 18788/2 
hrsz-ú, természetben a 2030 Érd,Velencei út 39-41� szám alatti ingatlanra a kölcsönösszeg és járulékai erejéig annak visz-
szafizetéséig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre� Adós ezért már most kötelezettséget vállal arra, hogy az adásvételi szerződés 
megkötésével egyidejűleg a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges okiratot aláírja�
10� Felek jogvita esetére a Hitelező székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki�
11� A jelen tagi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk� és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók�
Jelen, 11 pontból álló szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, fent nevezett törvényes képviselőik útján 
írták alá�
A szerződés hat eredeti példányban készült, melyből mindkét felet három-három példány illeti meg�

Érd, …………………….

t� Mészáros András polgármester
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitelező

Putzlocher németh Helga ügyvezető
Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft�

Adós

Melléklet a Közgyűlés 433/2012� (XII�20�) határozatához

kÖzSzolGálTaTáSI SzerzŐdéS
érd meGYeI JoGÚ VároS kÖzIGazGaTáSI HaTáraIn BelÜl meneTrendSzerInTI, 

HelYI, kÖzForGalmÚ 
aUTÓBUSz kÖzÖSSéGI kÖzlekedéSI HálÓzaT mŰkÖdTeTéSére

A helyi önkormányzatokról szóló 1990� évi lXV� tv� 8� § (1) bekezdése értelmében, 2013� január 1-jétől a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011� évi ClXXXIX� tv� 13�§ (1) bekezdésének 18� pontja alapján a helyi önkormányzat 
feladata a helyi közösségi közlekedés biztosítása� A helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés közszolgáltatásának a 
2013� január 1-jétől 2014� december 31-ig terjedő időszakban történő ellátására – a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012� évi XlI� tv� 5�§ (3) és (4) bekezdésében foglaltak, valamint a 23� § előírásainak megfelelően – a felek az 
alábbi közszolgáltatási szerződést kötik:

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI 
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA

Mely létrejött egyrészről 

érd megyei Jogú Város Önkormányzata 
Székhely:  2030 Érd, Alsó u 1-3�
törzskönyvi azonosító szám:  731256
Államháztartási egyedi azonosító: 15731254-8411-321-13
Adószám:  15731254-2-13
Képviselője:  t� Mészáros András polgármester
(továbbiakban Önkormányzat)

másrészről a

VolánBUSz közlekedési zártkörűen működő részvénytársaság
Székhely:  1091 Budapest, Üllői út 131�
Adószám:  10824346-2-44
Cégjegyzékszám:  01-10-042156
Számlaszám:  Kereskedelmi és Hitelbank nyrt� 
10200971-21508747-00000000
Képviselője:  kameniczky ákos forgalmi és kereskedelmi vezérigazgató-helyettes és 
darányi lászló kereskedelmi igazgató
(továbbiakban Szolgáltató)

és a továbbiakban együttesen a Felek között, az alábbi feltételekkel:

SzerzÖdéS TarTalma

1� Önkormányzat megbízza Szolgáltatót, hogy Érd városban menetrend szerinti helyi járati autóbusz-közlekedést 
(továbbiakban: tevékenységet) végezzen 2013. január 1-jétől 2014. december 31-ig

· a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/eGK tanácsi rendelet és az 1107/70/
eGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007� október 23�-i 1370/2007/eK rendelet,

· az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásra az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/eK rende-
let módosításáról szóló, 2011� február 16-ai 181/2011/eU rendelet,

· a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012� XlI� tv�
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· a közúti közlekedésről szóló 1988� évi I� tv�
· a közúti személyszállítási szerződésekről szóló 20/1981� (VI� 19�) Mt� rendelet,
· 2013� március 1-jétől az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/eU rendeletben nem szabályo-

zott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási felté-
telekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012� (VII� 30�) 
Korm� rendelet, és az egyéb vonatkozó jogszabályok és előírások alapján�

2� Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységet a fenti alapokon, valamint az e szerződés kereteiben megállapodottak 
szerint ellátja�

3� Felek a menetrendre vonatkozóan a következőkben állapodnak meg:
a� /együttműködnek a forgalom lebonyolítást segítő intézkedések előkészítésében (különösen az utasszámlálás, vala-

mint a forgalmi ellenőrzések terén)
b� Önkormányzat vállalja, hogy a tevékenység megkezdésekor a 3� sz� mellékletben rögzített menetrendet 2013� január 

1-jétől 2014� december 31-ig alkalmazza�
· a lakossági igényeket összegyűjti, véleményezi, és álláspontját közli Szolgáltatóval,
· álláspontjának kialakítása, az igények meghatározása során figyelembe veszi a tömegközlekedési, gazdálkodási 

szempontokat is�
c� /Szolgáltató vállalja, hogy
· a forgalmi igényekre szóló – hozzá érkező – információkat Önkormányzat felé továbbítja,
· az Önkormányzat Szolgáltatóval közölt igényeit megvizsgálja,
· az Önkormányzat felkérésére kész közreműködni a menetrend további racionalizálásában� A Szolgáltató a kritikus 

zsúfoltságtól mentes szolgáltatást 20/1981 (VI�19�) Mt rendeletben foglalt mértékig köteles biztosítani, tehát a Felek 
többlet személyszállítási igényt – a gazdálkodási szempontokat is figyelembe véve – menetrend-módosítással kezelik, 

· közli az Önkormányzattal a menetrend változtatás megvalósításának anyagi vagy egyéb vonatkozásait�
· minden év március 31� napjáig beszámolót terjeszt az önkormányzat elé, amely alkalmas a megelőző évi közszolgál-

tatási tevékenységének mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelésére� A beszámolónak tartalmaznia 
kell jelen szerződés teljesítésével összefüggő minden lényeges információt, így különösen az indított járatok számát, 
a hasznos és rezsi kilométer teljesítményt, a férőhely-kilométer teljesítményt, az utasszámot és utaskilométer-telje-
sítményt, a bevételekről készített kimutatást, a menetdíjbevételeket kategóriánként részletezve, az üzemeltetett au-
tóbuszok számát, életkorát, futásteljesítményét, a baleseti statisztikát, a késett és kimaradt járatok számát, valamint 
az utas-panaszokról készített tájékoztatót� 

d� /Önkormányzat vállalja, hogy 30 napon belül dönt a Szolgáltató javaslatáról és az esetleges feltételekről�
e� /Szolgáltató a menetrend kialakítását, hivatalos meghirdetését a tömegközlekedési szakmában érvényes előírások, 

illetve a szokásos módon végzi�
Vállalja, hogy a helyi menetrendi füzetben a város helyi járati vonalhálózati térképét is szerepelteti�
Önkormányzat a meghirdetésben segítséget nyújt a helyi adottságok szerint�
tekintettel arra, hogy a szerződés rövid távra, két évre jön létre, a menetrend átfogó felülvizsgálatára, módosítására nem 

kerül sor, azonban az utasok jogos igényeinek megfelelő menetrendi változtatások, a menetrend további racionali-
zálása elvégzésre kerülhetnek a szerződés időtartama alatt is, amit a felek menetrend-módosításként szabályoznak�

4� Felek a tevékenység igénybevételének áraira és feltételeire – a díjszabásra és a pótdíjakra vonatkozóan a következők-
ben állapodnak meg: Szolgáltató jelen szerződés 5� számú mellékletében megállapított díjakat alkalmazza a helyi 
menetrendszerinti autóbuszos személyszállítás ellátása során� 

5� Szolgáltató a helyi autóbusz közösségi közlekedési feladatot az alább felsorolt 11 autóbuszvonal működtetésével, 
2013� január 1-jétől 2014� december 31-ig kizárólagosan látja el�
699 sz� vonal: Budapest, Csepel – Érd
700-701 sz� vonal Budapest, nagytétény – Érd
710-715 sz� vonal: Budapest – Érd – Százhalombatta
720 sz� vonal: Budapest – diósd – Érd
721 sz� vonal: Budapest – (Bp�, Sasadi út) – diósd – érd
722 sz� vonal: Budapest – Érd – Sóskút – Pusztazámor

731 sz� vonal: Budapest – (Budapest, Sasadi út) – M7 – Érd
732 sz� vonal: Budapest – Érd, Bem tér – Érd, Iparos u� – Érd, Bem tér
734 sz� vonal: Budapest – M7 – (Érd, lőcsei u�) – Érd
735 sz� vonal: Budapest – M7 – Érd
736 sz� vonal: Budapest – M7 – (Érd, Ürmös u�) – Érd
737 sz� vonal: Érd, Bem tér – diósd – Budapest
741-742 sz� vonal: Érd – tárnok
743 sz� vonal: Érd – tárnok
744-745 sz� vonal: Érd, aut� áll� – Vadlúd u� – Kossuth u� – Érd, aut� áll�
746 sz� vonal: Érd, tesco – Érd, aut� áll� – Érd Ófalu, Minaret
755 sz� vonal: Érd – törökbálint
756 sz� vonal: Budapest – Budaörs – törökbálint – Érd – Százhalombatta

6� A fenti közszolgáltatás ellátása során a díjrendszer szerinti menet- és bérletjegyes bevétel, valamint a kedvezményes 
utazásokhoz kapcsolt szociálpolitikai menetdíj támogatás a Szolgáltató előzetes kalkulációja alapján várhatóan fe-
dezi a szolgáltatási tevékenység ellátásnak költségét, ezért Szolgáltató a 2013� évben ellentételezést nem igényel az 
Önkormányzattól�

 A fenti közszolgáltatás ellátása során a díjrendszer szerinti menet- és bérletjegyes bevétel, valamint a kedvezményes 
utazásokhoz kapcsolt szociálpolitikai menetdíj támogatás a Szolgáltató előzetes kalkulációja alapján 2014� évben 
várhatóan már nem fedezi a szolgáltatási tevékenység ellátásnak költségét� ezért az Önkormányzat és a Szolgáltató 
legkésőbb a 2013� június 30-ig megállapodást kötnek a 2014� éves ellentételezés összegről, a Felek közötti elszá-
molás módszeréről, az Önkormányzat által a fizetési kötelezettségre nyújtott biztosítékról (várhatóan beszedési 
megbízás), a díjszabás esetleges változásáról�

 A jelen szerződés időtartama alatt a Szolgáltató a szerződésen rögzített ellentételezésen túlmenő költségtérítési 
többletigényt kizárólag abban az esetben kezdeményezhet, ha számszerűen alátámasztva igazolja a körülményeknek 
a szerződéskötést követő jelentős változását, a 2012� XlI� tv� 30� § (6) bekezdésében foglaltak szerint�

 Az Önkormányzat a költségvetési törvény alapján kérelmet nyújt be a helyi közforgalmú közlekedés normatív támo-
gatására� Az így elnyert támogatást a helyi közforgalmú közlekedés ráfordításainak finanszírozására fordítja�

7� Az Önkormányzat a Miniszterrel kötött, a Szerződés 6� sz� mellékletét képező, az Önkormányzat által rendelkezés-
re bocsátott megállapodás alapján Szolgáltató helyközi (elővárosi) járatainak városon belüli szakaszait is meghirdeti 
a helyi menetrendben és alkalmazza az Önkormányzat jelen szerződés 5� sz� mellékletében foglalt helyi menetrend-
szerinti autóbusz-közlekedés díjait� 

8� Felek megegyeznek abban, hogy amennyiben akár a menetrendi, akár az ellentételezés kérdésekben érdemi vita, 
vagy kétség merül fel, azt a másik fél felé haladéktalanul írásban jelzik�

 A másik félnek kötelessége a felvetésre írásban reagálni, a kézhezvételtől számított 8 napon belül�
 Amennyiben nem jön létre egyezség, az Önkormányzatnak joga van a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 

2012� XlI� tv� rendelkezéseinek megfelelően pályázati úton kiválasztani a közszolgáltatást ellátó személyt�
9� Szolgáltató a tevékenységet a tömegközlekedési szakmában elvárható, illetve a maga működési területén általánosan 

megvalósított szolgáltatási rendszerben és színvonalon valósítja meg, azaz biztosítja a következőket:
· a menetrend pontos, forgalmi adottságoktól függő zavarmentes betartása,
· biztonságos forgalomellátásra alkalmas járművek és azok tartalékai,
· a cégnél kialakított zavarelhárító rendszer (fődiszpécseri szolgálat, mentés, vontatás, kommunikációs rendszer),
· alkalmas műszaki javító bázis,
· infrastrukturális szolgáltatások,
· menet- és bérletjegyek árusítása a teljes üzemidő alatt az autóbuszokon, bérletigazolvány és bérletjegy vásárlás biz-

tosítása az autóbusz-állomáson, meghirdetett nyitva tartás szerint,
· utas balesetbiztosítás megkötési lehetőségének biztosítása, mind a bérlet, mind a menetjegyes utazásokra szólóan,
· forgalmi ellenőrzési rendszer,
· kialakított szakmai (ágazaton belüli, ágazatok közötti, hatósági, stb�) kapcsolatrendszer�
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10� Szolgáltató jogosult alvállalkozót bevonni a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésére a 2012� 
évi XlI� törvényben meghatározott mértékéig, a szolgáltatási színvonal legalább szinten tartásával, Önkormányzat 
helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedési igényeinek megfelelő szintű ellátása sérelme nélkül�

11� Önkormányzat vállalja, hogy járati útvonalon az utak autóbusz-fordulók és megállóhelyek megfelelő állapotáról, a 
balesetmentes közlekedés feltételeiről gondoskodik (út-, és megállóhely-burkolat takarítás, téli hó eltakarítás és csú-
szásmentesítés, egyéb akadályok elhárítása, stb�)� Vállalja, hogy a nem önkormányzati kezelésben lévő utak kezelőit 
haladéktalanul felhívja a balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítására�

 Önkormányzat tudomásul veszi, hogy ilyen akadályoztatás miatt Szolgáltató az érintett helyi járati forgalmat szü-
netelteti az akadály elhárításáig�

 Önkormányzat vállalja, hogy járati útvonalat érintő építkezésre, útfelbontásra csak a Szolgáltatóval történt egyezte-
tés után ad ki engedélyt�

 Szolgáltató vállalja, hogy az autóbusz-végállomást, vagy pályaudvart tisztán tartja, az alapvető szükségletek kielégí-
tésére szolgáló helyiségekhez (WC, mosdó) történő hozzáférést biztosítja, a téli hó eltakarítást és síkosság-mentesí-
tést elvégzi�

12� Önkormányzat jogosult Szolgáltató szerződésbeli tevékenységének ellenőrzésére, és egyben vállalja, hogy Szolgáltató 
kérésére a forgalom ellenőrzésében részt vesz�

 Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatást saját hibájából nem megfelelő színvonalon bonyolítja le, úgy az önkor-
mányzat az alábbi kötbérigényt jogosult érvényesíteni:

 Járatkimaradás: 5000,-Ft/eset
 Jogos utaspanasz: 5000,-Ft/eset
13�  Önkormányzat vállalja, hogy Szolgáltató egyetértése nélkül a településen helyi autóbusz közlekedés lebonyolítá-

sára nem ad megbízást, ilyet nem engedélyez, illetve ilyenhez nem adja egyetértését harmadik személy részére, jelen 
szerződés érvényességének időtartama alatt�

14� Jelen szerződést 4 hónapos felmondási idővel bármelyik Fél jogosult rendes felmondással írásban felmondani�
15� Jelen szerződést bármely fél rendkívüli felmondással 30 napos felmondási határidővel felmondhatja szerződéses 

kötelezettség súlyos megszegése esetén, az alábbi indokok alapján:
· a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásával összefüggő, büntetőjogi felelősségre vonással járó cselekmény,
· a közszolgáltatási tevékenység saját hibájából történő részleges vagy teljes körű félbeszakítása, szüneteltetése, abba-

hagyása,
· a közszolgáltatási jogok engedély nélküli gyakorlása, vagy átruházása
· a szolgáltatás gyakorlásához szükséges, a Szolgáltató által biztosítandó személyi és dologi feltételek ismétlődő vagy 

tartós, a Szolgáltató magatartására visszavezethető hiánya
· bármely Fél fizetési kötelezettségének felszólítást követően is fennálló, a lejárattól számított 30 napot meghaladó 

késedelme�
 Felek rögzítik, hogy a Szerződés – bérletek érvényességére tekintettel – a felmondási idő lejártát követő hó 5� napján 

szűnik meg és ennek megfelelően a Szerződésben foglalt szolgáltatás leállítása is a felmondási idő lejártát követő hó 
5� napjával történik�

16�  felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése során felmerülő operatív intézkedést igénylő kérdésekben 
· az Önkormányzat részéről a Polgármesteri Hivatalnak a munkaköri leírásában ezzel a feladattal megbízott köztiszt-

viselője, Horváth-Szulimán tibor, Városfejlesztési és Városüzemeltetési irodavezető, e-mail: horvathszt@erd�hu , 
t�: 23) 522-300/276 

· a Szolgáltató részéről darányi lászló Kereskedelmi igazgató, e-mail: laszlo�daranyi@volanbusz�hu, t�: 06-1- 465-
5780 tartja a közvetlen kapcsolatot�

17� A felek törekednek a vitás kérdések tárgyalás útján való rendezésére, a közös meg egyezésre�
 Közös megegyezés hiányában – jogvitás kérdésekben – a Polgári perrendtartás szerint általános hatáskörrel és ille-

tékességgel rendelkező bíróság jár el�
18� A jelen szerződésben nem érintett kérdések tekintetében az 1� pontban felsorolt jog szabályok rendelkezési és ameny-

nyiben ezek az adott kérdésben nem rendelkeznek a Polgári törvénykönyvnek a kötelmi jogra vonatkozó általános, 
és a vállalkozási szerződésekre vonatkozó szabályait kell figyelembe venni�

19� A jelen közszolgáltatási szerződés a felek képviseletére jogosult személyek együttes aláírását követően, 2013� január 
1-jén lép hatályba és minden külön jogcselekmény nélkül megszűnik 2014� december 31�-én�

A jelen szerződést a felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá�

Felek megegyeznek abban, hogy e Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezik:
1� számú melléklet: Kalkulációs rend
2� számú melléklet: Autóbuszos személyszállítási engedély
3� számú melléklet: Menetrend
4� számú melléklet: Vezető és szakmai irányító adatai
5� számú melléklet: Helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedés díjai: 

2013� január 1-jétől 2013� december 31-ig
6�

számú melléklet:
Az nFM Megállapodás Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával helyi személyszállítás ellátásáról

Érd, 2012� december Budapest, 2012� december

 ……………………………… …………………………………� ………………………………
t� Mészáros András

polgármester
Kameniczky Ákos

forgalmi és kereskedelmi
vezérigazgató–helyettes

darányi lászló
kereskedelmi igazgató

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

VOlÁnBUSZ Zrt� VOlÁnBUSZ Zrt�
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1� sz� melléklet
A VOLÁNBUSZ Zrt. kalkulációs rendje 

- Kivonat –

megnevezés magyarázat
közvetett költségek 
felosztásának módja

közlekedési bevétel    
Ebből:    

Menetdíj bevétel Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele�  

Fogyasztói árkiegészítés
Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek 
után igénybevett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel  

A helyi önkormányzat által 
nyújtott működési támogatás

Olyan, a helyi önkormányzatoktól származó bevételek, 
melyek a helyközi személyszállításhoz kapcsolódnak  

Üzemeltetés közvetlen személyi 
jellegű költsége Járművezetői állomány személyi jellegű költsége�  
Üzemeltetés közvetlen 
anyagköltsége

A közforgalmú közlekedés teljesítése során felhasznált – nem 
autóbusz karbantartási – anyagok költségei�  

Ebből : Üzemanyag
A közforgalmú közlekedés teljesítése során felhasznált 
üzemanyag költsége�  

Üzemeltetés egyéb közvetlen 
költsége

A közforgalmú közlekedés teljesítése során felmerült egyéb 
közvetlen költségek� ( pl� gépjármű vizsgáztatás, biztosítás, 
helyi adók stb)  

Üzemeltetés összes közvetlen 
költsége Összegző sor�  
Közvetlen karbantartási költség Karbantartás anyagjellegű, és személyi jellegű költségei  
Infrastruktúra használat költsége Pályaudvar használat költségei  
Eszközpótlás/finanszírozás Járművek értékcsökkenése, bérleti díja  
Alvállalkozásba kiadott 
személyszállítási tevékenység 
költsége

Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység 
költsége�  

közvetlen költségek összesen Összegző sor�  

Forgalomvezetés Forgalmi terület vezetésének költsége�

forgalmi üzemen 
belül eszközpótlás 

nélküli közvetlen ktg� 
arányában

Operatív forgalomirányítás 

A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak 
(pl� pályaudvar vezető, vezénylő, forgalmi szolgálattevő) 
személyi jellegű költsége, valamint a feladat ellátásukhoz 
szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége�

forgalmi üzemen 
belül eszközpótlás 

nélküli közvetlen ktg� 
arányában

Utas tájékoztatás

Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök (pl� 
menetrend, megállóhelyi és internetes tájékoztatás, 
pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, karbantartási 
költségei, értékcsökkenése�

eszközpótlás nélküli 
közvetlen költség 

arányában

Értékesítés

Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak 
üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, 
értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadó 
automaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, 
finanszírozási költsége�

forgalmi üzemen belül 
közlekedési bevétel 

arányában

Elszámoltatás
elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési 
tevékenység költségei�

forgalmi üzemen belül 
közlekedési bevétel 

arányában

megnevezés magyarázat
közvetett költségek 
felosztásának módja

Forgalomellenőrzés Jegy és bérletellenőrzés költsége�

forgalmi üzemen belül 
közlekedési bevétel 

arányában

Menetrendkészítés
Menetrendszerkesztés költségei� nyomdaköltségek nem ide, 
hanem az utas-tájékoztatásba tartoznak�

közlekedési bevétel 
arányában

Egyéb
egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például 
flottakövető rendszerek) költségek�

forgalmi üzemen 
belül eszközpótlás 

nélküli közvetlen ktg� 
arányában

Forgalmi általános költségek Összegző sor�  

Üzemvezetés Műszaki terület, üzem vezetésének költségei�

közvetlen autóbusz 
karbantartási költségek 

arányában

Operatív üzemirányítás
A karbantartási tevékenység operatív irányításának 
(művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei�

közvetlen autóbusz 
karbantartási költségek 

arányában

Anyagbeszerzés, raktározás
Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége 
függetlenül szervezeti hovatartozástól�

közvetlen 
anyagköltségek 

arányában

Egyéb egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek�

közvetlen autóbusz 
karbantartási költségek 

arányában
műszaki általános költségek Összegző sor�  
közvetlen költségek, forgalmi 
és műszaki általános költségek 
összesen Összegző sor�  

Társasági általános költségek 

A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) 
tevékenységek költségei, függetlenül a szervezeti felépítéstől, 
hovatartozástól� ezek mindenképp magukban foglalják a 
következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, 
műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás 
gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling 
tevékenység; vezérigazgató és törzskara, belső ellenőrzési 
iroda, igazgatóság, érdekképviseletek, felügyelő bizottság, jogi 
tevékenység, stratégiai tevékenység�

 eszközpótlás nélküli 
közvetlen költség 

arányában 

Összes kimutatott ráfordítás Összegző sor�  
kimutatott bevételek és 
ráfordítások különbözete Összegző sor�  

Veszteségkiegyenlítés
A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkező 
veszteség kiegyenlítésére kapott összeg�

helyközi közlekedési 
tevékenység bevétele, 
vonali osztás nincs

Összesített egyenleg Összegző sor�  
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Vezető és szakmai irányító adatai

5� sz� melléklet

Helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedés díjai:
2013� január 1-jétől 2013� december 31-ig

II� A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállítás viteldíjai, melyek az ÁFA-t is tartalmazzák:
a) vonaljegy

– elővételben vásárolható 185 Ft (145,67 Ft + áfa)
– gépkocsivezetőnél vásárolható 225 Ft (177,17 Ft + áfa)

b) egyvonalas havi bérlet 3�880 Ft (3�055,12 Ft + áfa)
c) egyvonalas félhavi bérlet 2�000 Ft (1�574,80 Ft + áfa)
d) összvonalas havi bérlet 4�500 Ft (3�543,31 Ft + áfa)
e) összvonalas félhavi bérlet 2�370 Ft (1�866,14 Ft + áfa)
f ) összvonalas tanuló és nyugdíjas bérlet 1�340 Ft (1�055,12 Ft + áfa)
2� A havi bérletek árának figyelembevételével negyedéves és éves bérlet is kiadható�

III� A menetdíi megfizetése
1� A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, de legkésőbb az autóbuszon kell megfizetni� A vonaljegy – bérletjegy – 
(továbbiakban együtt menetjegy) a menetdíj megfizetését bizonyítja�
2�  – A bérlet igazolvány ára a kiállítási költséggel együtt   20 Ft (15,75 Ft + áfa)
 – A megrongálódott bérlet kicserélésének díja   20 Ft (15,75 Ft + áfa)

IV� A menetjegyek érvényessége
1� A különböző bérletjegyek a naptári hónap első napjától az adott időszakot követő hónap 5- én 24�00 óráig érvényesek�
2� Az arcképes havi bérletek a tárgyhó 15-én pénztárzárásig 50 %-os árban visszaválthatók� A tárgyhó második felére 
16-án 0�00 órától vásárolt bérletek a következő hónap 5-én 24�00 óráig érvényesek�

V� Kézipoggyász-, csomag- és kerékpár-szállítás, és valamint útipoggyász fuvarozásának dija
Autóbuszon minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 cm méretet meg nem haladó egy személy által hordozható, a fel- és leszállást 
nem akadályozó kézi poggyászt, illetve egy db ródlit, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjmentesen�

VI� Élő állatok szállításának dija
A kutya szállítása azonos a járműre érvényes vonaljegy árával, kivétel a vakvezető kutya, a rendőrségi kutya, amelynek 
szállítása díjtalan� (egyéb kisállatok szállítása díjtalan�) A tulajdonos köteles gondoskodni a biztonságos szállításról�
1� 4�000 Ft (3�149,61 Ft + áfa) pótdíjat köteles fizetni az:
a) aki csomagként, kézi poggyászként nem szállítható tárgyat visz be a járműbe
b) ha az utas vagy az általa szállított kézi poggyász vagy élőállat bepiszkítja a járművet�
2� 9�000 Ft (7�086,61 Ft + áfa) pótdíjat köteles fizetni, aki:
a) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási jogosítvánnyal kísérli meg az utazást, valamint a kedvezményt 

jogosulatlanul veszi igénybe,
b) olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs tintával olvashatóan rávezetve,
c) kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállít�
3� Ha a fizetésre kötelezett a megállapított pótdíjat a helyszínen vagy 30 napon belül nem egyenlíti ki, a pótdíj összege 

23�000 Ft-ra (18�110,24 Ft + áfa) emelkedik�
4� Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni nem tudja, az ellenőrzést 

követő 2 munkanapon belül a közlekedési vállalat által kijelölt helyen annak utólagos bemutatása és 1�000 Ft (787,4 
Ft + áfa) bérletbemutatási díj megfizetése esetén mentesül a pótdíj-fizetés alól�

5� A bérletbemutatási pótdíjat a 14 éven aluliaknak nem kell megfizetni�

Érvényes: 2013. január 1-től.
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6� sz� melléklet

nFM Megállapodás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával 
helyi személyszállítás ellátásról

meGállaPodáS

amely létrejött
egyrészt magyarország nemzeti Fejlesztési minisztere (nevében eljár dr� Völner Pál infrastruktúráért felelős állam-
titkár), a továbbiakban: miniszter, 

másrészt érd Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó u� 1�, törzsszám: 731256, statisztikai szám-
jel:15731254-8411-321-13, adószám: 15731254-2-13, képviseli: t� Mészáros András polgármester), a továbbiakban: 
Önkormányzat

között (a továbbiakban együtt: Felek) 

a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012� évi XlI� tv� 5�§ (3) bekezdése a) pontjában meghatározott helyi sze-
mélyszállítási közszolgáltatások elővárosi és regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátása feltételeinek 
rögzítése céljából, az alábbiak szerint:

1� Miniszter tudomásul veszi az Önkormányzat bejelentését, amely szerint az Önkormányzat területén a menetrend 
szerinti helyi személyszállítás ellátásáért felelős, a város területén helyi járatokkal ellátandó helyi személyszállításra a 
Volánbusz zrt.-vel (továbbiakban Szolgáltatóval) közszolgáltatási szerződést kíván kötni� A közszolgáltatási szer-
ződés teljesítésének kezdő időpontja 2013� január1; befejező időpontja 2014� december 31�

2� Miniszter az Önkormányzattal kötött jelen Megállapodás alapján hozzájárul a Megállapodás 1� sz� mellékletében 
tételesen felsorolt elővárosi és regionális járatok helyi vonalakkal közös szakaszán, valamint a 2� sz� mellékletben té-
telesen felsorolt – a település közigazgatási területén közlekedő – további helyközi járatokon a menetrendben meg-
hirdetett megállóhelyek viszonylatában e járatok helyi tarifával, helyi személyszállításban történő igénybevételéhez� 

A Miniszter megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés keretében a helyi személy-
szállítási közszolgáltatások elővárosi és regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásával kapcsolatos 
feladatok ellátásával� Az 1� és 2� sz� mellékletek tartalmazzák a járatok települést érintő menetrendi kivonatait is� 

3� A helyi tarifával igénybe vehető járatokon, a helyi viszonylatú utazásoknál az 1� pontban meghatározott közszol-
gáltatási szerződésben megállapított, helyi járatokra érvényes tarifát és utazási kedvezményeket kell alkalmazni� A 
helyi tarifa alkalmazása a helyi menet- és bérletjegyek használatát és elfogadását, valamint a helyi járatokon érvényes 
kedvezmények igénybevételi lehetőségét jelenti� A helyi tarifa alkalmazásával összefüggő szociálpolitikai menetdíj-
támogatás igénybevételi rendje a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történik� 

4� A járatok helyi tarifával való igénybevételi lehetőségének meghirdetése Szolgáltató feladata� A Szolgáltató me-
netrendi kiadványaiban és az autóbuszokon köteles feltüntetni a helyi tarifa alkalmazását a helyi utasok esetében� 
Amennyiben a elővárosi és regionális járat egy adott helyi autóbuszvonal valamennyi megállóhelyén megáll, a járat 
helyi viszonylatszámmal is ellátható�

5� Szolgáltató a Megállapodás fennállásának időtartama alatt köteles figyelemmel kísérni az utasforgalom alakulását és 
az utazási igények változását, s azok függvényében – az Önkormányzattal történt egyeztetés alapján – a menetrend 

módosítását kezdeményezheti� A módosítás jóváhagyása során Miniszter az Önkormányzat véleményét lehetőség 
szerint figyelembe veszi�

6� Szolgáltató a Megállapodással érintett elővárosi és regionális járatairól köteles elkülönített belső számviteli nyilván-
tartást vezetni, ezen belül külön kimutatni az elővárosi és regionális járatokkal végzett helyi valamint az elővárosi és 
regionális személyszállítás teljesítményi adatait, bevételeit és az azokat terhelő ráfordításokat� ezen kimutatásokat 
Szolgáltató köteles a Miniszternek külön felhívás nélkül, az éves beszámolási kötelezettséggel egyidejűleg, március 
31-ig megküldeni� A bevételek és ráfordítások meghatározásának és nyilvántartásának rendszerét Szolgáltató köte-
les számviteli politikájában meghatározni� 

6� Szolgáltató a Megállapodással érintett elővárosi és regionális járataira nézve nem jogosult a bevételekkel nem fede-
zett, indokolt költségei megtérítése iránti igényt érvényesíteni a Miniszter felé� Amennyiben a körülmények válto-
zása következtében az érintett járatok vagy ezek egyike veszteségessé válik, Felek a Szolgáltató kezdeményezésére 
egyeztetést folytatnak le és módosítják a Megállapodás feltételeit� Megegyezés hiányában a Megállapodás 30 napon 
belül felmondható� 

A Megállapodással érintett járatok finanszírozásáról és a bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeik megtérítése 
iránti igényről az Önkormányzat és a Szolgáltató a hatályos jogszabályok alapján külön szerződésben rendelkez-
hetnek�

7� Jelen Megállapodást Felek határozott, 2013� január 1� és 2014� december 31� közötti időszakra kötik, azzal, hogy a 
Miniszter és a Szolgáltató közötti közszolgáltatási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén jelen meg-
állapodás hatályát veszti� A Megállapodás csak rendkívüli esetben, nyomós indokok alapján, előzetes írásbeli felszó-
lítást és türelmi idő eredménytelen elteltét követően, 90 napos felmondási idővel mondható fel� 

8� Jelen Megállapodás közös megegyezésselbármikor megszüntethető�

9� A Megállapodást érintő nyilatkozatok kiadása, a Megállapodás 1� számú mellékletének módosítása, valamint egyéb 
Megállapodást érintő megkeresések ügyében az nFM Közlekedési Szolgáltatási Főosztályának vezetője jár el�

11� Az 1� számú melléklet jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi�

 Budapest, 201      Érd, 2012� december 

______________________ _______________________

a miniszter nevében az Önkormányzat nevében

a megállapodásban foglaltakat tudomásul veszem:

Budapest, 2012. december

…………………………….
 a Szolgáltató nevében
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