
ÖSSZEVONT JELENTÉS

lJátonyterenye Város közigazgatási terültén végzett személyszállítási közszolgáltatásról
2010. évre vonatkozóan

Bátonyterenye Város Önkormányzata az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 3/A. § (1) bekezdésében foglalt
kötelezettsége, valamint a vasúti és közúti közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK rendelet 7.
cikk (1) bekezdésében meghatározottak alapján a felelosségi körébe tartozó személyszállítási
közszolgáltatási tevékenységrol, a kiválasztott közszolgáltatóról, valamint a közszolgáltatónak
biztosított ellentételezésekrol és kizárólagos jogról az alábbi összevont jelentést tesz közzé.

Bátonyterenye város közigazgatási területén az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti
személyszállítás szolgáltatásának kizárólagos joga a

Nógrád Volán Autóbusz-közlekedési Zrt.-t illeti meg.
(székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 137-139. eg. 12-10-001514).

A Szolgáltató 2010-ben is a Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselo-testülete
259/2004. (XII.28.) Öh.sz számú határozata alapján megkötött közszolgáltatási szerzodés
szerint látta el az autóbusszal végzett helyi közlekedés közszolgáltatás formájában történo
megszervezését Bátonyterenye város közigazgatási területén. A Szolgáltató kiválasztása az
autóbusszal végzett személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 17. § (5)
bekezdésben rögzítettek alapján közvetlen megbízással történt.

A közszolgáltatási szerzodést felek 8 éves idotartamra 2005. január 1-toI2012. december 31
ig kötötték.

A helyi járati utazási igények kielégítését helyi járatok és helyi tarifával igénybe veheto
helyközi járatok látják el. A helyi járatokat külön menetrend tartalmazza. A menet jegyek és
bérletek hatósági árát, illetve az utazási feltételeket Bátonyterenye Város Önkormányzatának
a helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló módosított 21/2002. (XII.27.)
rendelete szabályozza. A Szolgáltató az autóbuszain a viteldij kedvezményeket a közforgalmú
személyszállítási utazási kedvezményekrol szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján az
arra jogosultak számára biztosít.

Vasúti közlekedés seI kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettség Bátonyterenye Város
Önkormányzatának felelosségi körébe nem tartozik.

Bátonyterenye Város Önkormányzata a 2010. évben 2.000 EFt támogatást biztosított a
Szolgáltató részére.

Bátonyterenye, 2011. május 26.

Melléklet: Nógrád Volán Zrt. beszámolója a 2010.évi közszolgáltatási tevékenység mennyiségi, mínoségi és
gazdas~gi szempontú értékelésére.



MINÖSÉGI ÉS TELJESÍTMÉNYMUTATÓK ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTJAI
9. számú melléklet

Minosíto adat

Elozo évi adat
Tárgyévi adat Eltérés

2009.év
2010.évMennyisége, kifejezoje%-a

Teljesítménymutatók - férohelykm(ekm)

10.21410.27561 növekedés100,6
- utaskm(ekm)

3.3123.157155 csökkenés 95,3
- utasszám( efo)

1.0931.04251 csökkenés-95,3
Me~bízhatósá~, pontossá~

-- összes indítottjáratszám( db) 18.50017.523977 csökkenés94,7
- kimaradt járatok( db)

-- -

- menetrendtol eltéroen indított
járatok(db)

1-1 csökkenés
- Forgalombiztonság

- a szolgáltatót érinto összes baleset

-11 növekedés
--- ebbol saját hibás balesetszám

-11 növekedés

- ebbol személyi sérüléses balesetszám

-- -

. Egyéb minosé~i mutatók . - zsúfoltság (utkm/fhkm)
32,430,71,7 csökkenés94,7

- utaspanaszok száma

-- - -

- utaselégedettségi index
-- - -

- tisztaság a jármüvön
Panasz, bejelentésPanasz,bejelentés nem--

nem érkezett
érkezett

- tisztaság utasforgalmi létesítményekben
Panasz,bejelentésPanasz,bejelentés nem--

nem érkezett
érkezett

- egyéb

- - - -

* Vis major eset



A. melléklet

A BÁTONYTERENYEI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG HELYI JÁRATI
AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEKJÁRATFAJTÁNKÉNTINETTÓ

BEVÉTELE
2010.ÉVBEN

(EFT)

MEGNEVEZÉS 2010. ÉV
TELJESÁRU MENETJEGY ELOVÉTELBEN

-
TELJESARÚ MENETJEGY

GÉPKOCSIVEZETONÉL
3.919

EGYVONALASBERLETEK
886

ÖSSZVONALASBÉRLETEK
2.571

TANULO+NYUGDIJAS BÉRLETEK
24.686

65 ÉV FELETTIEK INGYENES UTAZTATÁS A
2.208

EGYÉB BEVÉTEL
-

HELYI JÁRAT ÖSSZESEN
34.270



A Nógrád Volán Zrt. bátonyterenyei helyi járati üzletágának autóbusz-állománya
2010. 12. 31.

, életkorssz.

frsz.
I típus

futott ekm

év

hónap

1

HOP-067 MAN SL-22238997

2

KXM-053 Volvo Alfa Localo9722



A BÁTONYTERENYEI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁGNÁL HELYI
JÁRAT1VONATKOZÁSBAN FOGLALKOZTATOTTAK
ÁLLOMÁNYCSOPORTONKÉNTIÁTLAGOSLÉTSZÁMA

2010ÉVBEN
(FO)

ÁLLOMÁNYCSOPORT BÁTONYTERENYEI HELYI JÁRAT
MEGNEVEZÉSE AUTOBUSZVEZETO

4,0
SZELLEMI RÉSZMUNKAIDOSÖSSZESEN

4,0



NÓGRÁD VOLÁN Zrt.

Salgótarján

A Nógrád Voláll Zrt. bátonyterenyei helyi járati autóbusz-állományának futásteljesítményei
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Salgótarján, 2011.02.03.



NÓGRÁD VOLÁN Zrt.

Salgátarján

A Nógrád Volán Zrt. bátonyterenyei helyi járati autóbusz-állományának korfája

2010.12.31 2 db autóbusz
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Salgátarján, 2011.02.03


