
Előterjesztés 

a települési helyi közösségi közlekedés támogatására 

vonatkozó pályázat benyújtásáról 
 

1. előterjesztés száma: 175/2019. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Setéth-Fazekas Hajnalka 

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: - 

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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 

  

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 

Működési célú támogatások 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) 

pontja szerinti „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” 

jogcímmel az önkormányzatoknak lehetőségük van az idei évben is 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-ig 

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 2019. augusztus 26.  

  

A támogatásról a közlekedésért felelős miniszter 2019. október 9-éig dönt. A támogatás a 

tárgyévben két egyenlő részletben kerül folyósításra. A támogatás első részletét 2019. 

november 20-ig, a támogatás második, fennmaradó részletét 2019. december 2-ig a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Kincstár folyósítja. A támogatást 

a fizetési számlán történő jóváírást követő 3 munkanapon belül át kell utalni a szolgáltatónak.  

2018. évben fenti jogcímen összesen 346.000,- Ft támogatás érkezett 2018. november 7-én egy 

összegben folyósítva. 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat támogatását!  

  

  

  

Bicske, 2019.augusztus 1. 

  

  

  

Pálffy Károly  

 polgármester  

  

  

1. melléklet a 175/2019. számú előterjesztéshez  

  

HATÁROZATI JAVASLAT  
  

Tárgy: a települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról  

  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

  

1. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 

mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja 

alapján jelen határozatával alátámasztva nyilatkozza, hogy a helyi személyszállítási 

közszolgáltatást tárgyév január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja. 

 

2. Jelen határozatában nyilatkozik arról, hogy a Régió 2007 Kft. részére a helyi 

közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 

ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez 2018. évre vonatkozóan nettó 8.994.800,-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:       2019. augusztus 26. 

Felelős:  polgármester  
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