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Tisztelt Képviselőtestület!
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5.
sz. mellékletében a központosított előirányzatok között az önkormányzat támogatást
igényelhet, ha a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására önkormányzati, 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 előzőz évi igénylést a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 33/2010.
(IV.16.) KHEM-ÖM együttes rendelet szabályozza. A 2011. évi rendelet kihirdetése
az előterjesztési készítésének időpontjában még nem történt meg, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Szolgáltatási Főosztályának tájékoztatása
alapján az igénylés feltételei csak annyiban fognak módosulni, hogy az előző évben
nyújtott támogatás átutalását igazolni kell. A pályázat benyújtási határideje 2011.
június 6. Az önkormányzat a helyi közlekedés 2011. évi működtetéséhez a
költségvetési rendeletben a céltartalékok között 4 millió forintot különített el.
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
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet
nyújt be a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi
CLXIX. törvény 5. sz. mellékletének 10. pontjában meghatározott helyi
közösségi közlekedés normatív támogatására.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról,
hogy:
- a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz)
2010. évben 4,5 millió forint saját forrásból származó, vissza nem térítendő
önkormányzati támogatással járult hozzá,
- a helyi közlekedést 2011. január 1-jétől 2011. 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 és megállapodások aláírására.
Határidő: 2011. június 6. – a támogatási kérelem benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda
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Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony /Úr!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Fejlesztési Főosztálya a Magyar
Államkincstár Önkormányzati Főosztályán keresztül az alábbi tájékoztatást adta:
„A helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló NFM rendelet tervezetével (a
továbbiakban: tervezet) kapcsolatos egyeztetések lezárultak és Fellegi Tamás nemzeti
fejlesztési miniszter úr által aláírt rendelet kihirdetését Dr. Répássy Róbert igazságügyért
felelős államtitkár úr jóváhagyta. A rendelet kihirdetéséhez szükséges belügyminiszteri,
valamint nemzetgazdasági miniszteri egyetértés megszerzése (amely jelenleg folyamatban
van) után kerülhet sor a jogszabály kihirdetésére.
A közigazgatási egyeztetés során az önkormányzati érdekszövetségek részére is eljuttatott
jogszabály-tervezet a beérkezett észrevételek átvezetése miatt módosult és ennek
eredményeként abban az alábbi rendelkezések változtak:
A Magyar Államkincstárnak az önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes
igazgatósága a hiányosan megküldött önkormányzati támogatási kérelem esetén legfeljebb 8
napos határidő kitűzésével hívhatja fel az önkormányzatot a hiányok pótlására. A hiánypótlási
határidő meghosszabbítása miatt módosult a pályázat benyújtási határideje is, a tervezet
rendelkezései szerint az önkormányzatnak az igénylését az informatikai rendszerben 2011.
június 6-án éjfélig szükséges rögzítenie és azt legkésőbb 2011. június 7-én postára kell
adnia.
A támogatási kérelemhez benyújtandó dokumentumok bővültek, az önkormányzat által a
tárgyévet megelőző évben a közlekedési szolgáltató(k)nak nyújtott, saját forrású támogatás
összegének átutalását is igazolniuk kell és az erről szóló dokumentumot is csatolniuk kell az
igényléshez”.
Fentiek alapján a helyi közösségi közlekedés támogatásról szóló rendelet kihirdetéséig meg
lehet kezdeni a felkészülést a pályázatok határidőben és megfelelő tartalommal történő
benyújtására.

Szekszárd, 2011. május 16.
Tisztelettel:
Fehér János igazgató nevében és megbízásából:

János Marianna sk.
államháztartási irodavezető

