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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3.
mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja
alapján a települési önkormányzat 2018. évben is igényelhet költségvetési támogatást,
ha a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására önkormányzati, állami vagy egyéb
szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötött. A támogatási kérelem benyújtási
határideje 2018. augusztus 21. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállítási közszolgáltatást Dombóváron 2013. január 7-e óta a Régió 2007 Kft.
látja el.
A normatív támogatás összege legfeljebb 25%-kal haladhatja meg a helyi közlekedés
működtetéséhez a tárgyévet megelőző évben saját forrásból biztosított önkormányzati
saját forrás összegét. Támogatásra az önkormányzatok a 1370/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott elvek szerint számított, a helyi
közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő – a tárgyévet megelőző évi –
veszteség erejéig pályázhatnak, és annak pótlására használhatják fel.
A központi költségvetésben erre a célra rendelkezésre álló előirányzat 2.050 millió
forint. A támogatás a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített
személyszállítási teljesítmények arányában kerül elosztásra. 2017. évben az
önkormányzat 9.897 eFt támogatásban részesült.
A pályázati kiírás alapján a támogatás igényléséhez az önkormányzat – képviselőtestületi határozatba foglalt – nyilatkozata szükséges arról, hogy
-

-

a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31éig folyamatosan fenntartja,
a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző
évre vonatkozóan – a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves
pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által történő elfogadásával
összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig – szolgáltatónként milyen nettó
összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati
támogatás átadásával járult hozzá,
pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással
közvetlenül megbízva kötötte-e meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási
szerződést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat
pályázat benyújtásáról a helyi közösségi közlekedés támogatására
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3.

melléklet I. 5. pontjában meghatározott települési önkormányzatok helyi közösségi
közlekedésének támogatására.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy:
-

-

a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2018. január 1-jétől 2018.
december 31-éig folyamatosan fenntartja,
a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet
megelőző évre vonatkozóan – a szolgáltató tárgyévet megelőző évre
vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által
történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig –
41.334.627 forint nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem
térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá,
a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést pályázati eljárás útján kötötte
meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelemhez szükséges
nyilatkozatok megtételére, a kérelem benyújtására.
Határidő: 2018. augusztus 21. – a támogatási kérelem benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd
polgármester

