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Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt, „A települési önkormányzatok helyi
közösségi közlekedésének támogatása” című pályázat alapján Tapolca Város
Önkormányzatának ismét lehetősége van a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.5. pontja szerinti támogatás
igénylésére, amely a helyi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének
és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására használható fel.
A pályázati kiírás a Hivatalos Értesítőben 2016. június 8-án jelent meg, a támogatási
kérelmet 2016. június 22-ig kell benyújtani, melyhez csatolni kell (többek között) az
önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy:





a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31éig folyamatosan fenntartja,
a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző
évre vonatkozóan december 31-ei fordulónappal milyen nettó összegű, saját
forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el,
pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással
közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

A pályázat elektronikus feltöltésének határideje 2016. június 22., papír alapon történő
benyújtás határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés lezárását követő munkanap.
A pályázat az ÖNEGM rendszerben 2016. június 22-én lezárásra kerül, postai úton
legkésőbb 2016. június 23-án továbbítjuk.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt, „A települési
önkormányzatok
helyi
közösségi
közlekedésének
támogatása” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.
A pályázat alapján igényelhető – a helyi közlekedés
működtetésének,
folyamatos
üzemeltetésének
és
eszközfenntartási
ráfordításainak
finanszírozására
felhasználható – támogatás igényléséhez az alábbi
nyilatkozatokat teszi:
1.

Tapolca Város Önkormányzata a helyi személyszállítási
közszolgáltatást az MB Balaton Szállítási és Szolgáltató
Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésnek megfelelően
2016. január 1-jétől december 31-ig folyamatosan
fenntartja.

2.

Tapolca Város Önkormányzata a helyi közlekedés
működtetéséhez
(folyamatos
üzemeltetéséhez
és
eszközfenntartási
ráfordításaihoz),
valamint
fejlesztéséhez a 2015. évre vonatkozóan a Közszolgáltató
MB Balaton Szállítási és Szolgáltató Kft. részére 12.000.000
Ft, azaz Tizenkettőmillió forint összegű, saját forrásból
származó, vissza nem térítendő önkormányzati
támogatást számolt el, mely nem tartozik az ÁFA hatálya
alá.

3.

Tapolca Város Önkormányzata pályázati eljárás útján
kötötte meg az MB Balaton Szállítási és Szolgáltató Kft-vel
a közszolgáltatási szerződést.
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