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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a  

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. december …..-n tartandó ülésére.  

 
 
N a p i r e n d:   Kapos Volán Zrt. autóbuszok tárolási ügye.                               
 
E l ő a d ó:         Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kapos Volán Zrt. Kaposvár, Füredi u. 180. Képviseli: Bebics János vezérigazgató kéréssel 
fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a közforgalmú feladatot ellátó autóbuszaik éjszakai 
tárolását engedélyezzük a Lengyeltóti Központi autóbuszfordulóban, a Lengyeltóti 159. 
hrsz-ú, közterület megnevezésű ingatlanon. Kérelméhez megállapodás tervezetet is mellé-
kelt.  
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a 
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) önkor-
mányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 12.§. (1) bekezdése kimondja, hogy:  
 
„/1/ Közterület-használati engedély szükség 
      a./ az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi továbbá, 
     b./ belterületi földrészletek, illetve építmények közhasználatra átadott részeinek  
           rendeltetetéstől eltérő használatához.”  
 
A Rendelet 12.§ (12)-(13)-(16) bekezdései szerint:  
 
„/12/ A közterület használati engedély megszűnik: 
      a./ Az engedélyben foglalt határidő elteltével 
      b./ Visszavonással 

 
/13/ A közterület használati engedély közérdekből bármikor visszavonható. 
 
/16/ A közterület használati díj mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.” 
 
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. Törvény (továbbiakban: Törvény) 
2.§. 14. pontja szerint:  
 
„14. közforgalmú személyszállítási szolgáltatás: az a személyszállítási szolgáltatás, ame-
lyet – a közzétett feltételek alkalmazásával, díj ellenében – bárki igénybe vehet;” 
 
A közzétett feltételek egyike a Törvény 2.§. 18. pontja alapján:  
 
„18. közforgalmú menetrend: a belföldi vasúti, közúti, valamint vízi járművel végzett 
személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó – az útvonal, a megállóhelyek, az érkezési és az 
indulási időpontok, vagy a gyakoriság és a szolgáltatás minőségének meghatározását tar-
talmazó – közzétett szolgáltatási előírás;”   
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A Rendelet 2.§. (18) bekezdése szerint:  
 
„/18/ A rendelet alkalmazása szempontjából tárolásnak minősül munkanapokon 22 óra és 
reggel 6 óra között, valamit szabad- és munkaszüneti napokon egész nap, a közterületen a 
1 óra időtartamot meghaladó várakozás, kivéve ha a jármű vezetője menetlevéllel igazol-
ja, hogy fuvarban van (szállítmány fel- és lerakása, valamint a szállítmányra történő vára-
kozás, stb.)”  
 
Fent leírt, a Kapos Volán Zrt. által kérelmezett közterület használat a Rendelet 1 melléklet 
alapján az l.) bekezdésbe sorolható (egyéb), melynek díja eseti megállapítással kerülhet 
meghatározásra.   
 
Kapos Volán Zrt. korábbi egyeztetésünk alapján az autóbusz forduló területén lévő kátyú-
kat, nyomvályúkat saját költségén leaszfaltoztatta, kijavíttatta, melynek elvégzésére az 
Önkormányzat 775.020.-Ft+áfa árajánlatot kapott egy kivitelező cégtől.  
 
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Kapos Volán által terve-
zett, a Lengyeltóti központi autóbusz forduló (lengyeltóti, 159. hrsz) területén történő 3 
db. közforgalmú személyszállítási közszolgáltatást végző autóbusz díjmentes tárolásához 
szíveskedjen hozzájárulni.      
 
 
Határozati javaslat:  
 
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kapos Volán Zrt. Kaposvár, Füredi 
u. 180. (Képviseli: Bebics János vezérigazgató) kérelmével egyet ért és hozzájárul, hogy a 
Lengyeltóti, központi autóbusz forduló, 159. hrsz. területén 3 db közforgalmú személyszál-
lítási közszolgáltatást végző autóbuszt díjmentesen tároljon.   
 
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kapos Volán Zrt. Kaposvár, Füredi 
u. 180. (Képviseli: Bebics János vezérigazgató) kérelmével nem ért egyet hogy a Lengyel-
tóti, központi autóbusz forduló, 159. hrsz. területén 3 db közforgalmú személyszállítási 
közszolgáltatást végző autóbuszt díjmentesen tároljon.   
 
 
Lengyeltóti, 2012. december 07.                                           
 
 
                                                                                           Zsombok Lajos    
                                                                                            polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette:                     Jóváhagyta:            
 
  Borbély Róbert                               Dr. Szatmári Ibolya  
műszaki főelőadó                                        jegyző  


