
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2016. (XII. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AHELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK 

ALAPVETŐ FELTÉTELEIRŐL 
 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 18. pontjában illetve a 

személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben (a továbbiakban: Szsz. 

tv.) meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 20/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés d) 

pontjában és a (7) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Felsőzsolca 

Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el:  

 

 

I. fejezet 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata a helyi közösségi közszolgáltatás ellátásáraa Felsőzsolcai 

Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.-t, mint Felsőzsolca Város Önkormányzat 100%-os tulajdonát 

képező gazdasági társaságot jelöli ki.   

 

2. § 

 

A Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.tevékenységét Felsőzsolca város közigazgatási 

határán belül látja el. 

 

3. § 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata átadja a helyi közösségi közlekedési szolgáltatás 

biztosítása céljából a jelen rendelet 4. §-ában meghatározott feladatok ellátását.  

 

4. § 

 

A Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. az alábbi feladatokat veszi át:  

 

(1) A helyi személyszállítás fejlesztésére vonatkozó - az országos, a regionális és az 

elővárosi közforgalmú személyszállítással, az épített és természeti környezet védelme 

érdekében összehangolt, a fejlett információs és kommunikációs technológiák 

alkalmazására alapozott - koncepciók jóváhagyása, valamint azok végrehajtásának 

megszervezése. 
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(2) A gazdaság és a társadalom személyszállítási közszolgáltatások iránti igényének 

megállapítása, nyomon követése. 

 

(3) A közszolgáltatások megszervezésével kapcsolatos intézményi és szabályozási keretek 

kialakítása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások megszervezése, a közlekedési 

szolgáltató kiválasztása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások –a személyszállítási 

közszolgáltatási szerződések megkötésével történő – megrendelése. 

 

(4) A helyi személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt 

költségeinek megtérítése, valamint a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése. 

 

5. § 

 

AFelsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. a 4. §-ban meghatározott feladatokon túl ellátja 

a közszolgáltatási feladatok ellátására leginkább megfelelő, a legszínvonalasabb és a lakosság 

számára legkevésbé költséges szolgáltatást kínáló, az energetikai és környezeti hatások 

figyelembevételével a legalkalmasabb szolgáltató kiválasztását és megbízását, aszolgáltató 

tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérését és ellenőrzését. 

 

6. § 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a Felsőzsolcai 

Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala. 

 

7. § 

 

A Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.működésével kapcsolatos forrásokat 

Felsőzsolca Város Önkormányzata biztosítja.  

 

8. § 

 

A Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-vel 

együttműködési megállapodást köt, amelyben az együttműködéssel kapcsolatos részletes 

szabályokat rögzíti. (A közszolgáltatás zavartalan ellátása érdekében a csatlakozó területek, 

például buszmegálló síktalanítása és takarítása.) 

 

9. § 

 

A szerződő felek a feladat átadásával kapcsolatos részletes szabályokat, az átadott feladatok 

pénzügyi és teljesítményi korlátait, valamint a kötelező és az önként vállalt feladatok 

számviteli elhatárolásának szabályait -jelen rendeletben meghatározott alapfeltételek alapján - 

szerződésben rögzítik. 
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II. fejezet 

 

Záró rendelkezések 
 

10. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 KOVÁCS ZSUZSANNA S. K. DR. TÓTH LAJOS S. K.  
 jegyző polgármester  


