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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A nemzetgazdasági miniszter a települési önkormányzatok helyi közösségi 

közeledésének támogatására pályázati kiírást tett közzé. A pályázat lehetőséget 

biztosít – a központi költségvetés 3. sz. mellékletének I.5. pontja szerinti 

előirányzatából – központi forrás igénylésére a közlekedési közszolgáltatás ellátása 

során felmerülő, tárgyévet megelőző évben keletkezett veszteségek pótlása 

érdekében. Országos szinten fenti célokra 2,015 Mrd forint áll rendelkezésre.  

Az előirányzatból támogatást az a települési önkormányzat igényelhet, amely a 

településen a tárgyév egészében helyi közforgalmú közlekedést lebonyolító 

gazdálkodó szervezetet tart fenn, helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására az 

önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatóval közszolgáltatói szerződést kötött, 

vagy egyéb, a tevékenység gyakorlásainak jogát koncessziós szerződésben 

ideiglenesen átengedte.  

Pályázati jogosultság feltétele még, hogy az önkormányzat a település közigazgatási 

határán belül és helyi díjszabás alapján végzett személyszállítási szolgáltatást a 

tárgyév január 1-jétől december 31-éig fenntartja. A vissza nem térítendő 

költségvetési támogatás mértéke a települési önkormányzat által a tárgyévet 

megelőző évben szolgáltató részére a helyi közlekedés ellátásához saját forrásból 

átadott összeg legfeljebb 1,25-szöröse. A támogatás terhére a személyszállítási 

közszolgáltatások bevétellel nem fedezett indokolt költségei számolhatók el. 

2014. évben szolgáltató részére a közszolgáltatási szerződés alapján 14 M forint 

támogatást nyújtottunk, ezenfelül megállapodás alapján 130 M forint összeget 

utaltunk át részükre az önkormányzatunknak a központi költségvetésből megítélt 

kiegészítő működési támogatás terhére. Ez utóbbi 130 M forint összegű támogatás a 

pályázatnál nem szerepeltethető, mert pályázati felhívás szerint csak a 

közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezésnek a – települési 

önkormányzat által a helyi közlekedés működtetésének finanszírozására fordított 

támogatásával nem fedezett – mértékéig nyújtható támogatás, mely nem 

eredményezheti a szolgáltató túlfinanszírozását. Esetünkben pedig a fenti összeg 

meghaladja a szolgáltató 2014. évben keletkezett veszteségének összegét.  

A pályázat benyújtási határideje 2015. június 11. A támogatásról a nemzeti 

fejlesztési miniszter dönt – a pályázatok elbírálására több minisztérium 

képviselőiből létrehozott Tárcaközi Bizottság javaslata alapján – 2015. augusztus 

25. napjáig. A támogatás folyósítása részletekben, időarányosan történik úgy, hogy a 

támogatás 25 %-át 2015. szeptember 11-ig, ezt követően a fennmaradó támogatási 

összeget egyenlő részletekben havonta a Kincstár folyósítja, melyet a számlán 

történő jóváírást követően 3 munkanapon belül a szolgáltató részére át kell utalni.  

Önkormányzatunknak a támogatás rendeltetésszerű felhasználásról december 31-i 

fordulónappal az éves költségvetési beszámoló keretében és annak rendje szerint 

kell elszámolnia.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az érintett bizottság 

állásfoglalása figyelembevételével tárgyalja meg, és döntsön a pályázat 

benyújtásáról. 

 

 

 



 

Határozati  javaslat:  

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, 

valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata figyelembevételével – 

megtárgyalta a „Pályázat a helyi közösségi közlekedés támogatására” című 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület a helyi közforgalmú közlekedés működtetéséhez 2014. 

évben 14.000.000,-Ft összegű saját forrást biztosított szolgáltató részére és ez 

alapján pályázat benyújtását határozza el vissza nem térítendő központi 

támogatás elnyerése érdekében.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati adatlapot a mellékleteivel 

együtt a pályázati kiírás előírásai szerint az igényelhető legmagasabb 

összegre nyújtsa be.  

 

Határidő:  2015. június 11. 

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 közforgalmú közlekedést 2015. január 1-től 2015. 

december 31-ig folyamatosan fenntartja.  

 

 

Komló, 2015. május 26. 

 

 

 

 Polics József 

 polgármester 

 

 
 

 

 

 

 

 


