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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére 

Tárgy: Tapolca Város helyi közösségi közlekedésének 2012. évi normatív
támogatási kérelmének benyújtása

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette:  Bakos Gáborné városüzemeltetési csoportvezető 
   Kruchió Edina ügyintéző 

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívottak: Kiss Zsolt ügyvezető, MB Balaton Kft.  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. 
melléklet 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján alkotta meg a nemzeti fejlesztési
miniszter a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló
25/2012. (V. 9.) NFM rendeletet (a továbbiakban: NFM rendelet). Az NFM rendelet állapítja
meg a helyi közösségi közlekedés támogatásának szabályait, az autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Atv.)
2. § c) pontjában és a 3. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján.

Az NFM rendelet 1. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a támogatás igénylésének feltétele az
önkormányzat – képviselő-testületi határozatba foglalt – nyilatkozata arról, hogy 
a) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) 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-éig folyamatosan fenntartja, 
továbbá
c) az Atv. 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján vagy az Atv. 8. §-a szerint,
pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a
szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést. 

A felsorolt pontokban foglaltakról a 2010. évben lefolytatott pályázati eljárás eredményéről 
szóló 154/N/2010. (XII. 10.) Képviselő-testületi határozat rendelkezett, amely a szolgáltató 
kiválasztásáról hozott döntés mellett a 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 
pénzügyi feltételeket is rögzíti. A döntés értelmében a helyi járatú autóbusz közlekedés
feladatait továbbra is az MB Balaton Kft. látja el.
A közszolgáltatót 2011. évben megillető 12.000.000,- Ft önkormányzati támogatásról Tapolca 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca város 2011. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati
rendeletében döntött.



A helyi közösségi közlekedés támogatása iránt előző években benyújtott pályázatok alapján 
Tapolca város minden alkalommal részesült támogatásban, melynek összege 2010. és 2011.
évben is 7.500.000,- Ft volt.

Az NFM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a támogatási kérelmet a Magyar
Államkincstárnak az Önkormányzat székhelye szerinti területi Igazgatóságához, 2012. június
8-ig kell benyújtani. Az előterjesztés rendkívüli nyilvános ülésen történő megtárgyalását a 
benyújtási határidő indokolja. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
nyilatkozatot ad ki arról, hogy

a)
Tapolca város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelete alapján a helyi közlekedés
működtetéséhez 2011. évben a szolgáltató számára vissza 
nem térítendő önkormányzati támogatás címén 12.000.000,- 
Ft-ot, azaz Tizenkettőmillió forintot folyósított. 

Tapolca város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.)
önkormányzati rendelete 4. sz. melléklet 2. 1. 11. pontjában
meghatározott, véglegesen átadott működési célú 
pénzeszközök előirányzata értelmében 2012. évben a 
szolgáltató részére 12.000.000,- Ft, azaz Tizenkettőmillió 
forint összegű vissza nem térítendő önkormányzati 
támogatást folyósít.

b)
Tapolca Város Önkormányzata a helyi autóbuszos
közösségi közlekedést 2012. január 1-étől 2012. december 
31-éig folyamatosan fenntartja.

c)
Tapolca Város Önkormányzata az Atv. 6. §-a alapján
lefolytatott pályázati eljárás útján kötötte meg a
szolgáltatóval a közszolgálati szerződést. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a további
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

Tapolca, 2012. május 21.

Császár László
polgármester


