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Tárgy: Döntés a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 
támogatására benyújtandó pályázatról 
 
Érintett Bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  
 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 

A nemzeti fejlesztési miniszter – a belügyminiszterrel és nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben – 2015. június 1-én pályázatot hirdetett a „Települési Önkormányzatok helyi 
közösségi közlekedésének támogatására”. A pályázat célja központi költségvetési forrás 
biztosítása a helyi közösségi közlekedés működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a 
települési önkormányzatok területén működő közlekedési szolgáltatóknál jelentkező és a 
közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő veszteségek pótlása érdekében. 
 
A pályázat szerint az a települési Önkormányzat igényelheti a vissza nem térítendő 
támogatást, amely a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására önkormányzati, állami és 
egyéb szolgáltatóval jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést kötött, továbbá a helyi 
személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-től december 31-ig folyamatosan 
fenntartja.  
 
A rendelkezésre álló előirányzat 2 015 millió Ft, a támogatás mértéke, az önkormányzat által 
helyi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási 
ráfordításainak finanszírozására fordított támogatásával nem fedezett mértékéig nyújtható, 
azzal, hogy az nem eredményezheti szolgáltató túlfinanszírozását.  
 
A támogatásról a miniszter dönt a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium és a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium két-két, valamint a Földművelésügyi Minisztérium egy 
képviselőjéből álló, hét tagú Tárcaközi Bizottság javaslata alapján 2015. augusztus 25-ig. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. április 13-án közszolgáltatási szerződést kötött a 
SZEKÉR-TRANSZ 99 Bt -vel a helyi közforgalmú közlekedési feladatok ellátására, a 
közszolgáltatást azóta folyamatosan fenntartja. 
 
2014-ben erre a pályázati felhívásra a Képviselő-testület 117/2014. (V.28.) számú határozata 
alapján Kistarcsa Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be, 1 370 000 Ft támogatási 
igényre, melyből  152 000 Ft támogatási összeget ítélt meg a Nemzeti Fejlesztési 

 

  



Minisztérium. A támogatási összeg felhasználásával 2015. május 27-én, határidőben 
elszámoltunk. 
 
2014. évre vonatkozóan az Önkormányzat nettó 7 200 000  Ft veszteség kiegyenlítéssel élt 
Szolgáltató felé. Ezen összeget Szolgáltató kizárólag az üzemeltetéshez közvetlenül 
kapcsolódó kiadásokra fordíthatta, annak érdekében, hogy a közszolgáltatási szerződésben 
foglaltakat biztosítani tudja. 
 
A SZEKÉR-TRANSZ 99 Bt. 2014. évi mérlege alapján Kistarcsa Város Önkormányzata 
1 140 000 Ft támogatási igény benyújtására jogosult. 
 
A pályázat benyújtási határideje 2015. június 11. napja volt. Támogatási igényünket 
határidőben be is nyújtottuk, melyhez a Képvői-testület utólagos hozzájárulása 
szükséges, mivel hiánypótlás során erre felhívják majd a figyelmünket. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti fejlesztési miniszter 
által meghirdetett „Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 
támogatására” kiírt pályázatra támogatási igényt nyújt be 1 140 000 Ft támogatási 
összegre a mellékelt pályázati adatlap szerint. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy 

aa) a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-ig 
folyamatosan fenntartja; 
ab) a helyi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző 
évre vonatkozóan december 31-i fordulónappal szolgáltatónak 7 200 000 forint nettó 
összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást 
számolt el; 
ac) Kistarcsa Város Önkormányzata pályázati eljárás útján kötötte meg a 
közszolgáltatói szerződést.  
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul a 
pályázat benyújtásához. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázathoz kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Solymosi Sándor polgármester 

 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
 
Kistarcsa, 2015. június 11. 

 
 
Solymosi Sándor 

           polgármester 
 
 


