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Egyszerű szótöbbség
Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2012. évben is lehetőséget biztosít a helyi
közösségi közlekedés támogatására. A támogatás igénylésének feltételeit a 25/2012. (V.9.)
NFM rendelet tartalmazza.
A támogatás igénylésének feltétele az Önkormányzat – képviselő-testületi
határozatban foglalt – nyilatkozata arról, hogy
a) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásához) a tárgyévet megelőző évben
szolgáltatónként milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő
önkormányzati támogatással járult hozzá,
b) a helyi közlekedést a tárgyév január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja,
továbbá
c) az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII.
törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási
szerződést.
A költségvetési törvény 5. melléklet 10. pontja értelmében a 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 támogatás a tárgyévet megelőző évben
ténylegesen teljesített – környezetvédelmi szempontból súlyozott – személyszállítási
teljesítmények (férőhely-kilométer) arányában kerül felosztásra, figyelembe véve az egyes
közlekedési üzemágazatok, illetve településkategóriák tárgyévet megelőző évi üzemi szintű
fajlagos ráfordításait is. A támogatás összege az önkormányzat által a tárgyévet megelőző
évben a helyi közlekedés ellátásához és fejlesztéséhez szolgáltatónként nyújtott saját forrást
legfeljebb 25 %-kal haladhatja meg. Az önkormányzat a támogatást a területén működő,
pályázatban szereplő szolgáltatók részére a pályázati döntés szerinti összegben utalja tovább.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-ben 15.000.000 Ft összegű,
vissza nem térítendő támogatást biztosított a közösségi közszolgáltatást végző Gemenc Volán
Zrt. részére. Figyelembe véve a fent leírtakat, a támogatás összege az előző évi vissza nem
térítendő támogatást legfeljebb 25 %-kal haladhatja meg, azaz maximum 18.750.000.- Ft
lehet. A pályázatot és a szükséges mellékleteket 2012. június 8-ig kellett benyújtani a Magyar
Államkincstárnak. A Polgármesteri Hivatal a pályázatot benyújtotta, a jelen előterjesztéshez
tartozó határozatot pedig hiánypótlás keretében szükséges csatolni.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Közgyűlés hetében tárgyalja az előterjesztést.
Kérem a T. Közgyűlést, hogy a pályázathoz szükséges testületi határozatot szíveskedjen
meghozni.
Szekszárd, 2012. június 18.
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a
polgármester a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról
szóló 25/2012. (V.9.) NFM rendelet alapján támogatás iránti kérelmet nyújtott be a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához.
A Közgyűlés a támogatás igényléséhez a települési önkormányzatok helyi közösségi
közlekedésének támogatásáról szóló 25/2012. (V.9.) NFM rendeletben foglaltak szerint a
következő nyilatkozatot teszi:
a) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata – saját forrásként - a 2011. évi
költségvetési rendelet terhére 15.000.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő
támogatást nyújtott a helyi tömegközlekedési feladatokat közszolgáltatásként ellátó
Gemenc Volán Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez.
b) A Közgyűlés vállalja, hogy a helyi tömegközlekedést 2012. január 1-jétől 2012.
december 31-ig folyamatosan fenntartja.
c) A Közgyűlés az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló
2004. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján pályázati eljárás
nélkül, közvetlenül kötött közszolgáltatási szerződést a helyi tömegközlekedési
feladatokat közszolgáltatásként ellátó Gemenc Volán Zrt-vel.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a fenti nyilatkozatot és a szükséges
mellékleteket nyújtsa be a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságának.
Határidő:
Felelős:

2012. június 28.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Horváth István polgármester

Adatlap a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez
Települési önkormányzat KSH statisztikai számjele: 1722761
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telefonszáma: 06 74/504-100
adószáma: 15733562-2-17
számlaszáma: 11746005-15416566
számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
Közlekedési szolgáltató neve: Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Rt.
címe: 7100 Szekszárd, Tartsay u. 4.
telefonszáma: 06 74/505-020
A
B
C
D
E
F
1
2011. év
a szolgáltató helyi
közösségi
közlekedési
Önkortevékenységére
Önkormányzati
a szolgáltató helyi közösségi
vonatkozó üzemi
mányzati
fejlesztési
közlekedési teljesítménye
működési
(üzleti)
tevékenység
Helyi közösségi
támogatás
összesen, az adott településre
támogatás
ráfordítása összesen,
2
közlekedési
nettó
(7)
nettó összege
vonatkozóan
(ezer
fhkm)
üzemágazat neve
összege
az adott településre
(ezer Ft)
(ezer Ft)
vonatkozóan(5)
(ezer Ft)
statisztikai
hatósági
(3)
(1) (2) férőhellyel
3
férőhellyel
(4)
(ezer fhkm)
(ezer fhkm)
Dízelüzemű
4
67 062
243 215
20 758
autóbusz
Gázüzemű
5
autóbusz
Közúti vasút
6
(villamos)
7
Trolibusz
8
Metró
9
HÉV
10
Összesen
67 062
243 215
20 758
A
1

B

4

D

2011. év
Gemenc Volán
Társaság 2
Zrt.

2
3

C

a helyi közlekedésből származó tényleges nettó (áfa nélküli)
díjbevétel (ezer Ft)
igénybe vett fogyasztói árkiegészítés nettó (áfa nélküli)
összege (ezer Ft)

120 163
61 766

Társaság 3

(8)
73 466
bevételekkel nem fedezett, indokolt költség (ezer Ft)
(9)
Egyéb megjegyzés : .................................................................................................................. ........................
(10)
Egyéb megjegyzés
: Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, Paks, Tamási
Kelt: Szekszárd, 2012. június 05.
P. H.
...............................................................................
...............................................................................
települési önkormányzat polgármestere
települési önkormányzat jegyzője
5

