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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 
számú törvény 5. sz. melléklete 10. pontja értelmében az önkormányzat a helyi 
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozóan ez évben 
is normatív támogatásra jogosult, a Pannon Volán Zrt.-vel 2007. december 6-án 
megkötött közszolgáltatási szerződés alapján.  
A normatív támogatás összege önkormányzatonként legfeljebb 25 %-al 
haladhatja meg a saját forrású, előző évi önkormányzati támogatás összegét. 
A támogatás részletes szabályairól szóló NFM rendelet egyeztetése lezárult, a 
támogatás korábbi szakmai tartalma nem változott. A jogszabály megjelenése a 
napokban várható. A rendelet 4. § (3) bekezdése kimondja, hogy azon 
önkormányzatok esetében, amelyek a szolgáltatót az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII tv. (Atv.) 6. §-
ában meghatározott pályázati eljárás alapján választották ki, a közszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezés mértékéig igényelhetnek 
normatív támogatást, mely nem eredményezheti a szolgáltató túlfinanszírozását. 
 
2010. évben Komló Város Önkormányzata a szolgáltató részére a 
közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően 14.000.000,-Ft összegű 
saját forrást biztosított a helyi közlekedés működtetésének támogatására.  
 
A tervezet rendelkezései szerint az igénylést június 6-ig kell a Magyar 
Államkincstár területileg illetékes szervéhez benyújtani, mely az esetleges 
hiánypótlást követően június 24-ig továbbítja az illetékes minisztériumhoz. A 
végső döntést augusztus 12-ig hozza meg a miniszter a kijelölt tárcaközi 
bizottság állásfoglalása figyelembevételével. 
 
2011-ben is lehetett az önkormányzatoknak január hónapban normatív 
támogatási előleget igényelni, ennek alapján az illetékes minisztérium januártól 
havi 1.185.375,-Ft előleget utalt az önkormányzat számlájára, melyet 
folyamatosan utaltunk tovább a Pannon Volán Zrt. felé. 
 
A megítélt normatív támogatás és az eddig folyósított előleg különbözetének 
utalására szeptember 20-ától havi egyenlő részletekben kerül sor az 
önkormányzatok felé, melyet az önkormányzatoknak a számlára történő 
megérkezéstől számított 8 napon belül tovább kell utalni a szolgáltatónak.  
Az odaítélt normatív támogatás csak a helyi közlekedés működtetésének, 
folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításának finanszírozására 
használható fel.  
 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság állásfoglalása figyelembevételével 
döntsön a normatív támogatás igényléséről. 
 
H a t á r o z a t i    j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság javaslata alapján - megtárgyalta a helyi közforgalmú 
közlekedés normatív támogatásának igénylésével kapcsolatos előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület a helyi közforgalmú közlekedés működtetéséhez 
2010. évben 14.000.000,-Ft összegű saját forrást biztosított szolgáltató 
részére és ez alapján normatív támogatási kérelem benyújtását 
határozza el az ide vonatkozó rendelet szerint meghatározott vissza 
nem térítendő központi támogatás elnyerése érdekében. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet 
mellékleteivel a rendelet előírásának megfelelően az igényelhető 
legmagasabb összegre nyújtsa be.  
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2.) A képviselő-testület kijelenti, hogy a közszolgáltatási szerződést az 
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. 
évi XXXIII. tv. 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárást követően 
kötötte meg a Pannon Volán Zrt-vel. 

 
3.) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az elnyert 

támogatási összeget a vonatkozó rendeletben foglalt határidőre 
szolgáltató részére átadja. 

 
4.) A képviselő-testület a helyi közforgalmi közlekedést 2011. január 1-től 

2011. december 31-ig folyamatosan fenntartja. 
 
 
Komló, 2011. május 18. 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
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