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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Hivatalos Értesítő 2019. június 28. napján
megjelent, 38. számában pályázati kiírást tett közzé a települési önkormányzatok helyi
közösségi közlekedésének támogatására vonatkozóan. A pályázat elektronikus feltöltésének
határideje 2019. augusztus 26., papír alapon történő benyújtásának határideje 2019. augusztus
27. A pályázati keretösszeg felosztásáról a miniszter dönt. A miniszteri döntés határideje
2019. október 9.
A támogatás a Kedvezményezettnek a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során
felmerülő – tárgyévet megelőző évi – vesztesége erejéig igényelhető, és kizárólag a helyi
közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak
finanszírozására használható fel. A támogatás a tárgyévet megelőző évben a
Kedvezményezett területén működő, a Kedvezményezett pályázatában szereplő szolgáltatót
illeti meg.
A pályázati kiírás alapján a pályázat részeként benyújtani szükséges dokumentumok körében
csatolni kell a települési önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy
a) a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-ig
folyamatosan fenntartja,
b) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző
évre vonatkozóan – a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves
pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által történő elfogadásával
összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig – szolgáltatónként milyen nettó
összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás

átadásával járult hozzá, továbbá ha a települési önkormányzat a helyi
közlekedéssel összefüggő egyes feladatok ellátására Közlekedésszervezőt bízott
meg, a Közlekedésszervezőre vonatkozóan a települési önkormányzat által a
tárgyévet megelőző évi, a feladatellátási szerződésben rögzített feladatok
teljesítésének ellentételezéseként – a Közlekedésszervező tárgyévet megelőző évre
vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által történő
elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig – önkormányzati
saját forrásból nyújtott, vissza nem térítendő támogatás nettó összegéről,
c) a települési önkormányzat vagy a Közlekedésszervező pályázati eljárás útján vagy
pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte-e meg a
szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.
Tapolca város közigazgatási területén az autóbusszal végzett helyi közforgalmú közlekedési
feladatokat 2018. január 01-től 2018. március 31-ig az Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. látta el, a 2017. december 18. napján létrejött közszolgáltatási
szerződés alapján. Az ÉNYKK Zrt. 2018. év I. negyedévre vonatkozó beszámolóját a
Képviselő-testület a 2018. szeptember 21-i nyilvános ülésén megtárgyalta, és a 135/2018. (IX.
21.) számú határozatával elfogadta. A beszámoló alapján a szolgáltató 2018. év I. negyedévre
vonatkozó meg nem térített ellentételezési igénye összesen nettó 9.332.520 Ft, azaz
Kilencmillió-háromszázharminckettőezer- ötszázhúsz forint.
Tapolca Város Önkormányzata az ÉNYKK Zrt. által 2018. január 01. - 2018. március 31.
közötti időszakban a helyi közlekedés ellátásával összefüggő veszteségét nettó 9.332.520 Ft
összegű saját forrásból származó vissza nem térítendő támogatással egyenlítette ki.
2018. április 01-től 2018. december 31-ig a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. látta el az
autóbusszal végzett helyi közforgalmú közlekedési feladatokat Tapolca város közigazgatási
területén, a 2018. február 28. napján létrejött közszolgáltatási szerződés alapján. A Tapolcai
Városgazdálkodási Kft. 2018. év II-IV. negyedévre szóló beszámolóját a Képviselő-testület
2019. március 29-i nyilvános ülésén megtárgyalta, és a 51/2019. (IV.05.) számú határozatával
elfogadta. A beszámoló alapján a 2018. év II-IV. negyedévre vonatkozó meg nem térített
ellentételezési igénye összesen nettó 16.344.482 Ft, azaz Tizenhatmillióháromszáznegyvennégyezer- négyszáznyolcvankettő forint.
Tapolca Város Önkormányzata a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által 2018. április 01.2018. december 31. közötti időszakban a helyi közlekedés működtetéséhez, folyamatos
üzemeltetéséhez nettó 8.386.286 Ft összegű saját forrásból származó vissza nem térítendő
támogatással járult hozzá.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja
pályázat benyújtását az Innovációs és Technológiai
Minisztériumnak a települési önkormányzatok helyi közösségi
közlekedése támogatására kiírt pályázati felhívására.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás során
szükséges nyilatkozatok és joghatást kiváltó cselekmények
megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik
arról, hogy
a) a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január
1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja,
b) a
helyi
közlekedés
működtetéséhez
(folyamatos
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz),
valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre
vonatkozóan – az ÉNYKK Zrt. tárgyévet megelőző I.
negyedévre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a
települési önkormányzat által történő elfogadásával
összhangban,
9.332.520
Ft,
azaz
Kilencmillióháromszázharminckettőezer-ötszázhúsz forint nettó
összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő
önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá,
a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. tárgyévet megelőző IIIV. negyedévre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a
települési önkormányzat által történő elfogadásával
összhangban,
8.386.286
Ft,
azaz
Nyolcmillióháromszáznyolcvanhatezer-kettőszáznyolcvanhat forint
nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő
önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá,
c) a települési önkormányzat – eredménytelenül zárult
pályázati eljárás lefolytatását követően – újabb pályázati
eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva
kötötte meg az ÉNYKK Zrt. szolgáltatóval a
közszolgáltatási szerződést.
A települési önkormányzat a Tapolcai Városgazdálkodási
Kft. belső szolgáltatóval közvetlenül megbízva kötötte meg
a közszolgáltatási szerződést.

Tapolca, 2019. augusztus 22.

Dobó Zoltán
polgármester

