
Előterjesztés  

A települési helyi közösségi közlekedés támogatására 

vonatkozó pályázat benyújtásáról 
 

1. előterjesztés száma: 158/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

 1. melléklet – határozati javaslat  

 2. melléklet – pályázati kiírás 

 3. melléklet – tájékoztató anyag 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

 Gazdálkodási Bizottság 

 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 

 A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
  

Tisztelt Képviselő-testület!  

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!  

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság!  

  

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 

Működési célú támogatások 5., valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja 
szerinti „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” jogcímmel az 
önkormányzatoknak lehetőségük van ez évben állami támogatás igénylésére.  

A támogatás igénylésének feltétele többek között az önkormányzat határozatba foglalt 
nyilatkozata arról, hogy  

• „a helyi személyszállítási közszolgáltatást tárgyév január 1-jétől december 31-
éig folyamatosan fenntartja,  

• 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 - szolgáltatóként milyen nettó összegű, saját forrásból 
származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá, 

• pályázati eljárás útján, vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással 
közvetlenül megbízva kötötte-e meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.”  
  

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2017.06.12.  
  
A támogatásról a közlekedésért felelős miniszter 2017. augusztus 1-jéig dönt. A támogatás 
25%-át 2017. szeptember 8-ig, ezt követően a fennmaradó támogatást három egyenlő részben, 
havonta, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján az Államkincstár 
folyósítja. A támogatást, a fizetési számlán történő jóváírást 3 munkanapon belül át kell utalni 
a szolgáltatónak.  

Kérem az előterjesztés támogatását!  
  
  
  
Bicske, 2017. május 17.  
  
  

Pálffy Károly  
 polgármester  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a 158/2017. számú előterjesztéshez  
  

HATÁROZATI JAVASLAT  
  

Tárgy: A települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat 
benyújtásáról  

  
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
  

1. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 
melléklet I. 5., valamint a 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján 
jelen határozatával alátámasztva nyilatkozik arról, hogy a helyi személyszállítási 
közszolgáltatást tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja, 
 

2. jelen határozatában nyilatkozik arról, hogy a Régió 2007 Kft. részére a helyi 
közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez 2016. évre vonatkozóan nettó 6.681.800,-Ft 
összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást 
számolt el, a támogatás összege a szerződésben foglaltaknak megfelelően átutalásra 
került. 
 

3. A helyi közlekedés fenntartásához a szolgáltatóval pályázati eljárás útján kötötte meg 
a szolgáltatási szerződést.  
 

4.  Felhatalmazza a polgármestert a helyi közösségi közlekedés állami támogatásra 
vonatkozó kérelem benyújtására és a sikeres pályázathoz szükséges valamennyi 
nyilatkozat megtételére, dokumentum aláírására. 

 
 

Határidő:   2017. június 12.  
Felelős:  polgármester  
 



























































Tájékoztató a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének  

2017. évi támogatásáról 

 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a 

továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének 

Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján a települési önkormányzatok 2017. évben is 

igényelhetnek költségvetési támogatást a helyi közösségi közlekedés támogatására. 

A költségvetési törvény 3. mellékletének I. 5. A települési önkormányzatok helyi közösségi 

közlekedésének támogatása című pontja 2017. évre 2 050,0 millió forintban állapítja meg a 

támogatás összegét – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a települési 

önkormányzatok számára. 

A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A költségvetési 

törvény 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján a közlekedésért felelős 

miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 

egyetértésével pályázatot ír ki. Hamarosan mind a Hivatalos Értesítőben, mind a 

www.kormány.hu honlapon közzétételre kerül a települési önkormányzatok helyi közösségi 

közlekedésének támogatásáról szóló pályázati kiírás, amely a támogatás igénylésével, 

benyújtásával, felhasználásával, stb. kapcsolatosan részletes információval szolgál a települési 

önkormányzatok számára, és amelyet szíves tájékoztatásul szintén megküldünk. 

Az előirányzatból támogatást – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – az a 

települési önkormányzat igényelhet, amely a településen a tárgyév egészében helyi 

közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart 

fenn, a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására az önkormányzati, állami és egyéb 

szolgáltatóval jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést kötött, vagy egyéb tevékenység 

gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban együtt: 

helyi közlekedés). 

Határidők 

A támogatás igényléséhez az önkormányzatoknak a Magyar Államkincstár által üzemeltetett 

ÖNEGM (Önkormányzati Előirányzat Gazdálkodási Modul) rendszerben elektronikusan 

rögzíteniük kell a támogatás számításának alapjául szolgáló, 2016. évi helyi személyszállítási 

közszolgáltatás fő gazdálkodási és teljesítmény mutatóit szolgáltatónkénti bontásban, majd az 

onnan kinyomtatott pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat egy eredeti 

és egy hitelesített másolati példányban papír alapon be kell nyújtaniuk a Magyar 

Államkincstárnak az önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a 

továbbiakban: Igazgatóság). 

 

Az ÖNEGM rendszerbe történő elektronikus adatrögzítés határideje 2017. június 12.,  

a pályázat Igazgatósághoz való papír alapú benyújtásának határideje 2017. június 13. 

 

A papír alapon benyújtott pályázati anyag részeként a települési önkormányzat a tárgyévet 

megelőző évi menetrend két példányát – annak terjedelmére való tekintettel – elektronikus 

formában, CD vagy DVD lemezeken is benyújthatja.  



Benyújtandó dokumentumok 

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni papír alapon egy eredeti és egy 

hitelesített másolati példányban, szolgáltatónként:  

1. a települési önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy 

1.1 a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-éig 

folyamatosan fenntartja, 

1.2 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, 

1.3 pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül 

megbízva kötötte-e meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést; 

 

2.  ha a települési önkormányzat 

2.1  a helyi közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet vagy költségvetési szervet 

tart fenn, a gazdálkodó szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, illetve a 

költségvetési szervalapító okiratát, továbbá a tárgyévet megelőző évi menetrendet és 

a tárgyévet megelőző évi helyi közlekedés díjszabását, 

2.2  a helyi közlekedés lebonyolítására állami, önkormányzati vagy egyéb szolgáltatóval 

közszolgáltatási szerződést kötött, a közszolgáltatási szerződést, a tárgyévet 

megelőző évi menetrendet és a tárgyévet megelőző évi helyi közlekedés díjszabását, 

2.3  a helyi közlekedés lebonyolítására állami, önkormányzati vagy egyéb szolgáltatóval 

a közszolgáltatási szerződésnek megfelelő szerződést vagy koncessziós szerződést 

kötött, a közszolgáltatási szerződésnek megfelelő szerződést vagy a koncessziós 

szerződést, a tárgyévet megelőző évi menetrendet és a tárgyévet megelőző évi helyi 

közlekedés díjszabását; 

 

3. amennyiben a települési önkormányzat a helyi közösségi közlekedést a 

személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5. § (3) bekezdése 

szerinti együttműködési megállapodás alapján biztosítja, a megállapodást, a 

közszolgáltatási szerződést és a tárgyévet megelőző évi menetrendet; 

 

4. a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a helyi 

közösségi közlekedés támogatásait tartalmazó kivonatait. 

 

A fent meghatározott dokumentumok mellett az érvényes pályázat feltétele a hamarosan 

megjelenő pályázati kiírás 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlap kitöltése és 

benyújtása szolgáltatónként elektronikusan és papír alapon, valamint a pályázati kiírás 3. 

számú melléklete szerinti pályázói nyilatkozat papír alapú benyújtása. 

A szolgáltatók számára az egységes értelmezés és kiszámíthatóság érdekében az indokolt 

költségek meghatározásához kapcsolódó számítási módszert a helyi közösségi közlekedés 

támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek 



meghatározásáról szóló, a pályázati kiírás 2. számú mellékletében található útmutató 

tartalmazza. 

A miniszter a támogatás felosztásáról a pályázati kérelmekben közölt adatok, valamint a 

költségvetési törvényben és a pályázati kiírás 5. pontjában szereplő kritériumok 

figyelembevételével, az ott meghatározott környezetvédelmi súlyszámok alapján, 2017. 

augusztus 1-ig meghozza döntését.  

 

A támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31.  

 

Elszámolás 

 

A 2017. évi állami támogatásban részesülő települési önkormányzatoknak a 2017. évre 

vonatkozó éves költségvetési beszámolójuk benyújtásával egyidejűleg két hiteles másolati 

példányban meg kell küldeniük az Igazgatóság részére az önkormányzati önrész, valamint a 

támogatás összegének a szolgáltató részére határidőben történő átadását igazoló bizonylatok 

másolatát és az ezekről készült bizonylatösszesítő dokumentumot. Ezzel kapcsolatosan 

felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az állami támogatás utólagos támogatás, és ezért amíg 

az állami támogatás esetében azt kell bizonylatokkal igazolni, hogy a 2017. évi támogatás a 

helyi közlekedés 2016. évi ellátásával megbízott személyszállítási közszolgáltató részére 

határidőben, 2017. december 31-ig átadásra került, addig az önkormányzati önrész esetében 

azt kell bizonylatokkal alátámasztani, hogy a 2016. évi tevékenységhez nyújtott 

önkormányzati támogatás az említett szolgáltató részére átadásra került. 

 

Budapest, 2017. május „12” 
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