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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5.
sz. mellékletében a központosított előirányzatok között az önkormányzat támogatást
igényelhet, ha a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására állami vagy egyéb
szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötött.
Dombóvár Város Önkormányzata és a Gemenc Volán Zrt. 2005. január 1-től
kezdődően 5 évre kötötte meg az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállításra a közszolgáltatási szerződést, melyet 2009-ben az autóbusszal
végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvényben
biztosított lehetőség alapján az eredeti szerződés időtartamának felével, 2,5 évvel,
2012. június 30-ig meghosszabbított.
Az igénylést a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 33/2010. (IV.16.)
KHEM-ÖM együttes rendelet szabályozza.
A normatív támogatás összege legfeljebb 25%-kal haladhatja meg a helyi közlekedés
működtetéséhez tárgyévet megelőző évben saját forrásból biztosított önkormányzati
támogatás (4.500 eFt) összegét. Támogatásra az önkormányzatok az Európai
Közösségek Tanácsának 1370/2007/EK rendelete alapján megállapított, a helyi
közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő – tárgyévet megelőző évi –
veszteség erejéig pályázhatnak.
A rendelet alapján a támogatás igényléséhez az önkormányzat – képviselő-testületi
határozattal alátámasztott – nyilatkozata szükséges arról, hogy
- a helyi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a tárgyévet
megelőző évben szolgáltatónként milyen összegű saját forrásból származó,
vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá,
- a helyi közlekedést a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan
fenntartja, továbbá
az Atv. 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján vagy pályázati
eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötött meg a
szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5.
sz. mellékletének 10. pontjában meghatározott helyi közösségi közlekedés normatív
támogatására.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy:
- a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz)
2009. évben 4,5 millió forint saját forrásból származó, vissza nem térítendő
önkormányzati támogatással járult hozzá,

-

a helyi közlekedést 2010. január 1-jétől 2010. december 31-éig
folyamatosan fenntartja,
a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést pályázati eljárás nélkül a
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelemhez szükséges
nyilatkozatok megadására, a kérelem benyújtására, megállapodások aláírására.
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