JAVASLAT
a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata
közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Polgármester
Ózd, 2014. április 30.

Ózd Város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat a 2013.
július 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási
szerződés alapján a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. látja el.
A helyi közösségi közlekedés veszteségmentes ellátásához az Önkormányzat jelentős
anyagi hozzájárulására van szükség. A Megrendelő és a Szolgáltató képviselői 2014.
március 13-án a helyi közösségi közlekedés finanszírozási problémáiról egyeztető
megbeszélést tartottak, melyen megállapodtak arról, hogy megvizsgálják az Ózd város
tarifahatárán belül üzemeltetett helyi autóbusz járatokon, a forgalomellenőrzés
hatékonyságának növelése, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése, az utasok
személy-és vagyonbiztonságának, továbbá a vagyonvédelem eredményességének
javítása érdekében történő együttműködés lehetőségét.
Erre Ózd Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete bevonásával van lehetőség
az Önkormányzat és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. között megkötendő
együttműködési megállapodás keretében. A megállapodás tervezete elkészült, melyet a
határozati javaslat melléklete tartalmaz.
Mivel az új megállapodás egyszerre szabályozza a közterület felügyelők és a
városőrség ellenőrzési tevékenységét, annak elfogadásával egyidejűleg célszerű a
2009. szeptember 22-én megkötött – csak a városőrségre vonatkozó – együttműködési
megállapodást megszüntetni.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslatban foglaltak elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2014.(IV.30.) határozata
a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város
Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos
döntések meghozataláról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt-vel. a határozat 1.
mellékletét képező együttműködési megállapodást megkösse.

Felelős:
Határidő:
2.

aláírásért: Polgármester
döntést követően azonnal

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat és a BORSOD
VOLÁN Személyszállítási Zrt. között 2009. szeptember 22-én kötött
SZERZ/199/2009. számú együttműködési megállapodás közös megegyezéssel
megszüntetésre kerüljön.

Felelős:
Határidő:

aláírásért: Polgármester
döntést követően azonnal

1. melléklet a …/2014. (IV.30.) határozathoz
SZERZ/… /2014.
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

az

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága, a BORSOD VOLÁN Zrt. által
Ózd város tarifahatárán belül üzemeltetett helyi autóbusz járatokon, illetve az autóbuszállomáson a forgalomellenőrzés hatékonyságának növelése, valamint a jogsértő cselekmények
megelőzése, az utasok személy-és vagyonbiztonságának, továbbá a vagyonvédelem
eredményességének javítása érdekében,
amely létrejött egyrészt az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a BORSOD
VOLÁN Zrt. (képviseli: Dr. Sárközi György vezérigazgató, továbbiakban Borsod Volán) - 3527
Miskolc, József Attila út 70. - másrészről Ózd Város Önkormányzata (képviseli: Fürjes Pál
polgármester, továbbiakban Önkormányzat) - 3600 Ózd, Városház tér 1. - között alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel:

1. A Borsod Volán és az Önkormányzat Ózd város helyi, továbbá közigazgatási határon belül
helyi utazási igazolvánnyal igénybe vehető regionális járatain – különös tekintettel a
problémásnak minősített 26, 26A, 33, 33A sz. helyi autóbuszvonalakra – végzik az előzetesen
– lehetőség szerint a közös ellenőrzést megelőző héten – egyeztetett, illetve ütemezett közös
forgalomellenőrzéseket.
2. A fokozottabb ellenőrzés biztosítása érdekében a formaruhát viselő és szolgálati igazolvánnyal
rendelkező közterület felügyelők és városőrök munkaidejükben – munkanapokon 6.00 órától
21.00 óráig, szabadnapokon 7.00 órától 15.00 óráig – a közös forgalomellenőrzéseken
túlmenően is felszállhatnak a Borsod Volán ózdi helyi járataira. A Borsod Volán az
Önkormányzat Közterület-felügyelet vezetőjével előzetesen egyeztetve – közös akciós
ellenőrzéseken kívüli időszakra – kérheti, hogy a közterület felügyelők vagy városőrök mely
járatokon legyenek jelen, amennyiben erre az egyéb szolgálati feladatok lehetőséget
nyújtanak.
3. A Közterület-felügyelet és a városőrök jelenlétével és hatékony fellépésével biztosítani kell az
autóbuszokon a forgalomellenőrzési tevékenység szakszerű ellátását, az utazóközönség
nyugalmát, az autóbuszvezető és ellenőri személyzet munkáját zavaró, testi épségüket
veszélyeztető szabálysértések, bűncselekmények megelőzését, illetve megszakítását. A
fokozottabb közterület felügyelői, illetve városőri ellenőrzés biztosítása mellett, az
Önkormányzat indokolt esetben a rendőrség bevonására vonatkozó intézkedési jogkörrel is
rendelkezik.
4. A közös forgalomellenőrzésben résztvevő, illetve a fokozottabb ellenőrzést biztosító
közterület felügyelők illetve városőrök az ellenőrzés megkezdése előtt bemutatják a járat
vezetőjének, az ellenőrzésre és az autóbuszon való utazásra őket feljogosító szolgálati
igazolványukat. Az Önkormányzat a Közterület-felügyeletnél illetve a városőröknél
alkalmazott igazolványról mintát bocsát - 1. és 2. sz. mellékletek - a Borsod Volán részére. A

Borsod Volán a szolgálati igazolványokat az ellenőrzési tevékenységeken kívül egyéb utazási
célból nem fogadja el.
5. A Borsod Volán a saját forgalmi ellenőreivel – előzetes bejelentés nélkül is – jogosult
ellenőrizni azokat a járatokat, melyeken a közterület felügyelők, illetve városőrök önállóan
jelen vannak.
6. Az együttműködés tapasztalatait Ózd Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága, a BORSOD VOLÁN Zrt. illetékes vezetői
rendszeresen - félévente - értékelik, ennek során meghatározzák a további feladatokat.
7. Jogszabályváltozás, illetve belső rendelkezés módosítása esetén - ha a megállapodás azzal
ellentétes rendelkezést tartalmaz - a Felek az együttműködési megállapodást az új
szabályoknak megfelelően módosítják.
8. Jelen megállapodás 2014. május 1-jétől határozatlan időre érvényes, melyet bármelyik fél 30
napos felmondási idő alkalmazásával indokolás nélkül a másik félhez intézett írásbeli
nyilatkozatával felmondhat.
9. A Felek egyetértenek abban, hogy az együttműködési megállapodásban részletesen nem
szabályozott kérdésekben egymás érdekeinek tiszteletben tartásával járnak el. Indokolt esetben
a témakörök pontos rendezése céljából a megállapodást kiegészítik.
10. Az ellenőrzések tervezéséért, koordinálásáért és végrehajtásáért a megállapodást kötő felek
által kijelölt ellenőrzési vezetők a felelősek, az alábbiak szerint:
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága BORSOD VOLÁN Zrt.:
Hamik Miklós forgalomellenőrzési csoportvezető
Ózd Város Önkormányzat Közterület-felügyelet: Fodor Gábor Közterület-felügyelet vezető
11. A megállapodás jellegéből adódóan csak a főbb irányvonalakat rögzíti, a konkrét
végrehajtásra irányuló teendőket - szóban vagy írásban - az erre felhatalmazott munkatársak
végzik.
A megállapodást a felek kölcsönös elolvasás, értelmezés és teljes megértés után, mint akaratukkal
mindenben egyezőt aláírják.
Mellékletek:
1. Minta Ózd Város Önkormányzata Közterület-felügyeletének szolgálati igazolványáról
2. Minta Ózd Város Önkormányzata Városőrségének szolgálati igazolványáról

Miskolc, 2014. április ….

Ózd, 2014. április ….

………………………………
………………………………
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd Város Önkormányzata képviseletében:
leánytársasága a BORSOD VOLÁN Zrt.
képviseletében:
Dr. Sárközi György
Fürjes Pál
vezérigazgató
polgármester

1. sz. melléklet

Sz.:……..

Név
/szül.:…………….
an.:……………….
szig.szám.:……...../

Fénykép helye

Közterület
felügyelő

A Szolgálati igazolvány felmutatója jogosult ellenőrzést végrehajtani, az
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a BORSOD
VOLÁN Zrt. által Ózd közigazgatási határán belül közlekedtetett menetrend
szerinti helyi járatokon, továbbá a helyi utazási célra igénybe vehető
regionális járatokon, valamint Ózd Autóbusz-állomáson.
Ózd, 2014. május 1.
Érvényes: visszavonásig!
……………………….
Ihász Zoltán
ózdi személyforgalmi igazgató

…………………………
Fodor Gábor
közterület felügyelet vezető

2. sz. melléklet

Név

Sz.:……..

/szül.:…………….
an.:……………….
szig.szám.:……...../
Városőr

Fénykép helye

A Szolgálati igazolvány felmutatója jogosult ellenőrzést végrehajtani, az
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a BORSOD
VOLÁN Zrt. által Ózd közigazgatási határán belül közlekedtetett menetrend
szerinti helyi járatokon, továbbá a helyi utazási célra igénybe vehető
regionális járatokon, valamint Ózd Autóbusz-állomáson.
Ózd, 2014. május 1.
Érvényes: visszavonásig!
……………………….
Ihász Zoltán
ózdi személyforgalmi igazgató

…………………………
Fodor Gábor
közterület felügyelet vezető

