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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 

törvény (Kvtv) 3. melléklet 19. pontja rendelkezik a települési önkormányzatok 

helyi közösségi közlekedésének támogatásáról. 

Önkormányzatunk a Pannon Volán Zrt-vel 2007. december 6-án kötött 

közszolgáltatási szerződés alapján a helyi közforgalmú közlekedésre 

vonatkozóan normatív támogatásra jogosult. 

A támogatás igénylésénél a települési önkormányzatnak nyilatkoznia kell, hogy 

a helyi közlekedés ellátásához és fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évben 

szolgáltatónként milyen összegű saját forrás átadásával járult hozzá. A 

támogatás összege ezen önkormányzati saját forrást legfeljebb 25 %-kal 

haladhatja meg. Nyilatkozni kell arról is, hogy az önkormányzat a helyi 

személyszállítási közszolgáltatást 2014. január 1-től december 31-ig 

folyamatosan fenntartja. 

2013. évben Komló Város Önkormányzata 14.000.000,-Ft összegű saját forrást 

biztosított a helyi autóbusz-közlekedés működtetésének támogatására. Fentiek 

értelmében legfeljebb 17.500.000,-Ft összegű központi támogatásra nyújthat be 

pályázatot. 

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete tartalmazza a 

támogatási kérelem benyújtásának és elbírálásának szabályait. A pályázati 

adatlapot és a szükséges mellékleteket elektronikus, illetve postai úton 2014. 

június 10-ig az Államkincstár illetékes területi szervének kell megküldeni. A 

felülvizsgált pályázatot az Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága 2014. 

július 3-ig megküldi a közlekedésért felelős miniszternek, aki a támogatásról 

2014. augusztus 15-ig dönt. A támogatás 25 %-át 2014. szeptember 5-ig, ezt 

követően a fennmaradó támogatást három egyenlő részletben, havonta a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a kincstár folyósítja, 

melyet a jóváírást követően 3 munkanapon belül az önkormányzatnak a 

szolgáltató felé tovább kell utalnia.  

A települési önkormányzat a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról 

december 31-ei fordulónappal az éves költségvetési beszámolóban számol el. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az 

illetékes 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 és az 

alábbi határozatot hozza: 



 

1.) A képviselő-testület a helyi közforgalmú közlekedés működtetéséhez 

2013. évben 14.000.000,-Ft összegű saját forrást biztosított szolgáltató 

részére és ez alapján támogatási kérelem benyújtását határozza el a 

21/2014. (IV.18.) NFM 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.  

 

Határidő: 2014. június 10. 

Felelős:  Polics József polgármester 

 

 

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 2014. január 1-től 

2014. december 31-ig folyamatosan fenntartja. 

 

 

Komló, 2014. május 8. 

 

         Polics József 

         polgármester 


