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A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 
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 Bérczes Beáta         Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva 

             jogi előadó               aljegyző                                            jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. 

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

foglaltak alapján önkormányzatunknak lehetősége van - működési célú központosított 

előirányzat jogcímen - a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére. 

 

Az Innovációs és Fejlesztési Minisztérium pályázatot írt ki a 21/2014. (IV.18.) NFM rendelet 

(a továbbiakban: Rendelet) alapján a települési önkormányzatok helyi közösségi 

közlekedésének támogatására. A pályázat a 2018. augusztus 21-i határidővel benyújtásra 

került a támogatás elnyerésére. 

 

A Rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a pályázathoz csatolni szükséges az az Önkormányzat 

nyilatkozatát arról, hogy 

 

1.) a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-től december 31-ig 

folyamatosan fenntartja, 

2.) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 

ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan 

december 31-ei fordulónappal szolgáltatóként milyen nettó összegű, saját forrásból 

származó, vissza nem térítendő támogatást számolt el, 

3.) pályázati eljárás útján, vagy pályázati eljárás nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül 

megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést. 

A közszolgáltatási szerződést a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 

törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján Várpalota Város Önkormányzata által 2012. 

decemberében lefolytatott érvényes, de eredménytelen pályázati eljárást követően a Bakony 

Volán Zrt.-t közvetlenül megbízva hosszabbította meg – legfeljebb 2 évre -, mely 2014. 

december 11-én ismételten megkötésre került. Mivel a Bakony Volán Zrt jogutódlással 

megszűnt, ezért a feladatot a jogutód Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt 

látja el.  

 

Az előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi közösségi 

közlekedés támogatási kérelméhez fogadja el a nyilatkozatokat tartalmazó határozatot! 

 

 

Várpalota, 2018. augusztus 22. 

 

 

                                                                               Campanari-Talabér Márta 

                                                                                          polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület a 2018. augusztus 28-i rendkívüli ülésén 

megtárgyalta a polgármester előterjesztését, és a következő határozatot hozta:  

 

 

....../ 2018. (VIII. 28.) képviselő-testületi  

határozat: 

 

 

1.) Várpalota Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi személyszállítási 

közszolgáltatást 2018. január 1-től december 31-ig folyamatosan fenntartja. 

 

2.) Várpalota Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez 

(folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint 

fejlesztéséhez 2017. december 31-ei fordulónappal 26 258 ezer Ft, saját forrásból 

származó, vissza nem térítendő támogatást számolt el. 

3.) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) 

bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat érvényes, de eredménytelen pályázati 

eljárást követően a közszolgáltatással közvetlenül megbízva hosszabbította/kötötte 

meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést, mely 2014. december 11-én 

ismételten megkötésre került. Mivel a Bakony Volán Zrt jogutódlással megszűnt, 

ezért ezt a feladatot a jogutód Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ 

Zrt. látja el. 

 

Határidő: a határozat megküldésére: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

 

 

Várpalota, 2018. augusztus 28. 

 

 

 

         Campanari-Talabér Márta                           dr. Ignácz Anita Éva 

                  polgármester                                                   jegyző 
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