A Topolya község területén való menetrend szerinti közúti személyszállításról szóló határozat 6.
szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2021/6. szám) és Topolya község Statútuma 68. szakasza 1.
bekezdésének 2) pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján, Topolya Községi
Tanácsa a 2022. június 1-jén tartott ülésén meghozta az alábbi:
SZ A B Á L Y Z A T O T
A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN MEGVALÓSULÓ MENETREND SZERINTI VÁROSIELŐVÁROSI KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS TARIFARENDSZERÉRŐL SZÓLÓ
SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
A Topolya község területén megvalósuló menetrend szerinti városi-elővárosi közúti személyszállítás
tarifarendszeréről szóló Szabályzat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2022/13) 5. szakasza módosul, és
így hangzik:
„Az átmeneti zónák az alábbiak szerint vannak felosztva:
1) Az 1/2, 2/3 és 3/4 átmeneti zóna magában foglalja a két szomszédos tarifazóna települései
közötti összes utazást, kivéve a Topolya irányába történő utazást, az első tarifazóna ára szerint.
2) Az 1/3 és 2/4 átmeneti zóna magában foglalja az egy tarifazónába tartozó települések közötti
utazásokat, a szomszédos tarifazónán keresztül a következő tarifazónában lévő településig, a második
tarifazóna ára alapján, amely kizárná Topolyát mint kiindulási pontot vagy célállomást.
3) Az 1/4 átmeneti zóna magában foglalja az 1. tarifazónában lévő települések és a 4.
tarifazónában lévő települések közötti utazásokat, illetve a 4. tarifazónában lévő településektől az 1.
tarifazónában lévő településekig, a harmadik tarifazóna ára alapján, amely kizárná Topolyát mint
kiindulási pontot vagy célállomást.
Az egyéni jegyet váltó utasok egy utazásra szereznek jogot, egy járművel, átszállás nélkül, azon a
zónán vagy zónákon belül, amelyekre a megvásárolt jegy érvényes.
A több vonal használatát igénylő utazásokat a vonalak érintkezési pontjain történő átszállással
hajtják végre. A „szomszédos zónák” kifejezés egyetlen vonal mentén található szomszédos zónákra
utal.”
2. szakasz
E szabályzat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon
lép hatályba.
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