
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 06. 21.

Javaslat települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló
2018. évi pályázat benyújtására és a támogatás átadására a KNYKK Zrt. részére

El  őadó: pénzügyi bizottság elnöke
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Erős István Fejér megyei helyi személyszállítási üzletágvezető, KNYKK Zrt.,
8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14., eros.istvan@knykk.hu

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság                                                                                 2018.06.19.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018.06.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.06.19.

A napirendi  pont  rövid tartalma: a települési  önkormányzatok  helyi  közösségi  közlekedésének
támogatására  meghirdetett  központi  költségvetési  pályázaton  a  korábbi  évekhez  hasonló  módon
Dunaújváros MJV Önkormányzata támogatást  kíván igényelni.  Az előterjesztés tárgya a pályázat
benyújtása, a támogatás átadása a KNYKK Zrt. részére, és a kapcsolódó megállapodás megkötése.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 16.179 - 6 /2018.

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó s.k. Igazgató/osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma:  2018.06.13. Ellenőrzés dátuma: 2018.06.13.
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2018.06.13. Ellenőrzés dátuma: 2018.06.14.
Törvényességi észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: -

mailto:eros.istvan@knykk.hu


Javaslat települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló
2018. évi pályázat benyújtására és a támogatás átadására a KNYKK Zrt. részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban Minisztérium) Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről  szóló  2017.  évi  C.  törvény  3.  melléklet  I.  5.  pontja  szerint  a  települési
önkormányzatok  helyi  közösségi  közlekedésének  támogatására  pályázatot  hirdet,  mely
lehetőséggel a korábbi évekhez hasonlóan önkormányzatunk élni kíván.

A pályázat  feltételeiről  részletesen  a  pályázati  kiírás  rendelkezik  majd,  amelyet  az  előterjesztés
elkészítéséig nem tettek még közzé, a pályázat alapkövei azonban egyrészt a Kvtv-ből, másrészt a
korábbi  évek  pályázati  feltételeiből  következnek.  A  Magyar  Államkincstár  tájékoztatása  szerint
várhatóan a korábbi évekhez hasonló feltételekkel bonyolódik a pályázat.

Tekintettel  arra,  hogy  a  pályázathoz  kötelezően  csatolandók  közgyűlési  határozatba  foglalt
nyilatkozatok  is,  mindenképpen  javasolt  a  felhívás  megjelenése  előtt  meghozni  a  kapcsolódó
döntéseket.

A pályázat  célja: Forrás  biztosítása  a  települési  önkormányzatok  területén  működő  közlekedési
szolgáltatóknál  jelentkező,  a  közlekedési  közszolgáltatás  ellátása  során  felmerülő,  tárgyévet
megelőző évi veszteségek pótlása érdekében, valamint az önkormányzat területén a helyi közösségi
közlekedés megfelelő és folyamatos biztosítása.

Áttekintés a pályázatról a Kvtv. alapján

A 2 050 M Ft összegű előirányzatból támogatást 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  jogszabály
alapján  közszolgáltatási  szerződést  kötött,  vagy  egyéb  tevékenység  gyakorlásának  jogát
koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban együtt: helyi közlekedés).

A támogatás igénylésénél a települési önkormányzat nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés ellátásához
és fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évben, a tárgyévet megelőző évet érintően szolgáltatónként
milyen összegű saját forrás átadásával járult hozzá. A támogatás összege ezen önkormányzati saját
forrást legfeljebb 25%-kal haladhatja meg.

A támogatás a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített  -  környezetvédelmi szempontból
súlyozott  -  személyszállítási  teljesítmények  (férőhely-kilométer)  arányában  kerül  elosztásra,
figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, és a településkategóriák tárgyévet megelőző
évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is.

A támogatás a települési önkormányzatnak az EK rendelet alapján megállapított, a helyi közlekedési
közszolgáltatás ellátása során felmerülő - tárgyévet megelőző évi - vesztesége erejéig igényelhető,
és annak pótlására használható fel. A kedvezményezett a támogatást a tárgyévet megelőző évben a
területén működő szolgáltató részére utalja tovább.

A támogatásról a közlekedésért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása
részletekben, időarányosan történik, felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.

Pozitív elbírálás esetén önkormányzatunk megállapodást köt a szolgáltatást végző a KNYKK Zrt.-vel
a támogatás átadásáról. (tervezetét lásd az 1. mellékletben. A 2. melléklet tartalmazza a KNYKK
Zrt. 2018. évi pályázat benyújtására vonatkozó levelét.)

Fontos megjegyezni,  hogy Dunaújváros MJV Közgyűlése  281/2018. (V.17.)  határozata alapján az
Önkormányzat  a  „Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  helyi



személyszállítás  közszolgáltatási  szerződés  keretében  történő  ellátására”  c.  pályázatot
eredménytelennek  nyilvánította,  így a  jelenlegi,  KNYKK Középnyugat-magyarországi  Közlekedési
Központ  Zrt.-vel  kötött  közszolgáltatási  szerződés  meghosszabbításra  került  „a  Modern  Városok
Program keretein beszerzendő autóbuszok birtokbavételéig, de legkésőbb 2020. december 31.”-éig.
(21. számú módosítás)

Az önkormányzat a felhasználásról az éves költségvetési beszámolóban számol el.

A támogatás igényléséhez az  önkormányzat  képviselő-testületi  határozatba foglalt  nyilatkozata
szükséges a következőkről:

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

 a  helyi  közlekedés  működtetéséhez,  fejlesztéséhez  a  tárgyévet  megelőző  évi  (2016.)
szolgáltatáshoz kapcsolódóan milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem
térítendő  önkormányzati  támogatást  nyújtott  a  szolgáltatónak  (a  szolgáltató  éves
pénzügyi beszámolójának elfogadásával összhangban)

 pályázati eljárás útján vagy közvetlen módon kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási
szerződést.

A KNYKK Zrt. tájékoztatása alapján Önkormányzatunk saját forrásból a 2017. évi közszolgáltatásra
vonatkozóan veszteségkiegyenlítés címén összesen  227 101 e Ft összegű támogatást nyújtott  a
KNYKK Zrt. részére az alábbiak szerint. (2016-tól  ÁFA nem terheli.)  

Főkönyvi dátum Megnevezés Támogatás (Ft)
2017.07.18 veszteségtérítési előleg 2017. 04 hó 19 676 936
2017.07.18 veszteségtérítési előleg 2017. 05 hó 26 904 298
2017.07.18 veszteségtérítési előleg 2017. 01-04. havi 80 625 000
2017.08.01 veszteségtérítési előleg 2017. 06 hó 25 912 978
2017.08.31 veszteségtérítési előleg 2017. 07 hó 26 824 037
2017.09.27 veszteségtérítési előleg 2017. 08 hó 26 774 193
2017.10.30 veszteségtérítési előleg 2017. 09 hó 26 825 788
2017.11.27 veszteségtérítési előleg 2017. 10 hó 14 964 291
2018.01.03 veszteségtérítési előleg 2017. 11 hó 19 529 010
2018.01.29 veszteségtérítési előleg 2017. 12 hó 18 536 741

2018.05.02
2017. évi veszteségtérítési előleg visszafi-
zetési kötelezettség -59 472 000

 Összesen 227 101 272

Az előterjesztés tárgya a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedését támogató
pályázat beadása az előírt nyilatkozatok megtételével, valamint a támogatás átadásáról szóló
megállapodás megkötése.

Az előterjesztés mellékletei:
1. melléklet: a KNYKK Zrt.-vel megkötni kívánt Megállapodás tervezete
2. melléklet: a KNYKK Zrt. pályázat benyújtására vonatkozó levele

A  határozati  javaslatot  a  pénzügyi  bizottság,  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és
turisztikai  bizottság,  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság,  valamint  a  gazdasági  és
területfejlesztési bizottság tárgyalja/tárgyalta.

Bizottsági vélemények:
Mivel  az  előterjesztést  a  bizottságok  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalják,  ezért  a
bizottságok véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
……/2018. (VI.21.) határozata

a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 2018. évi
pályázat benyújtásáról és a támogatás átadásáról a KNYKK Zrt. részére

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata a Magyarország 2018. évi központi költségvetési törvénye (2017. évi C. tv.) 3.
melléklet I. 5. pontjában foglaltak és a kapcsolódó pályázati kiírás alapján meghirdetésre kerülő
helyi közösségi közlekedés támogatása tárgyú pályázati felhívásra igénybejelentési kérelmet
(pályázatot) nyújt be, valamint elhatározza a kapcsolódó projekt végrehajtását.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban
megjelölt pályázat benyújtásával, az esetleges hiánypótlásokkal, és nyertes pályázat esetén a
támogatás összegének Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.  részére történő
átadásával,  elszámolásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a
támogatás átadásáról szóló megállapodást írja alá.

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nyilatkozik,  hogy  a  2017.  évre  vonatkozóan
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közszolgáltatási szerződés alapján 227 101 e
Ft nettó  összegű  saját  forrásból  származó,  vissza  nem  térítendő  támogatást  nyújtott  a
Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére, e támogatással hozzájárulva a
helyi közforgalmú közlekedés működtetéséhez.

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros MJV Önkormányzata
pályázati,  illetve  ajánlatkérésen  alapuló  eljárás  lefolytatása  nélkül  a  közszolgáltatással
közvetlenül megbízva kötötte meg az Alba Volán Zrt.-vel, illetve jogutódjával, a Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi
személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést.

5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  a  helyi  közforgalmú közlekedést  2018.  január  1-jétől  2018.  december  31-éig
folyamatosan fenntartja.

      Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
         a polgármester

                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

      Határidő:   a pályázat benyújtására: a pályázati felhívásban szereplő határidő
a megállapodás megkötésére: 2018. szeptember 15.
a támogatás továbbutalására: a támogató okiratban megjelölt időpontok
a projekt megvalósítására 2018. december 31.

                  
Dunaújváros, 2018. június 21.

Hingyi László s.k. Pintér Attila s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Cserni Béla s.k. Tóth Kálmán s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és

turisztikai bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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