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Ózd, 2020. július 9.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a
továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletének I. 5. pontja alapján a települési
önkormányzatok 2020. évben is igényelhetnek költségvetési támogatást a helyi közösségi
közlekedés támogatására.
Az előirányzott támogatás összege a települési önkormányzatok számára 2020. évre 2 050,0
millió forint Budapest Főváros Önkormányzata kivételével.
A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik.
A támogatás igénylésénél a települési önkormányzat nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés
ellátásához és fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évben milyen összegű saját forrás
átadásával járult hozzá. A pályázati kiírás még nem jelent meg, de az előző évek
gyakorlatához hasonlóan a támogatási kérelemhez valószínűsíthetően csatolni kell (többek
között) az önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy:
 a helyi személyszállítási közszolgáltatást a 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 beszámolójával
összhangban – 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 meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.
2019. évben Ózd Város Önkormányzata 5.021 e Ft támogatást nyert a pályázaton.
Javaslat:
A pályázat benyújtása érdekében az Önkormányzat a fentiekről - a tavalyi évhez hasonlóan
– már a pályázati kiírás megjelenését megelőzően nyilatkozzon.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatban
foglaltak elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2020. (VII.9.) határozata
a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázattal kapcsolatos
önkormányzati nyilatkozatok megtételéről

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A települési
önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” tárgyú pályázati
felhívásra pályázatot nyújt be.
2. Az Önkormányzat a pályázat alapján a helyi közlekedés működtetésének,
folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására
felhasználható támogatás igényléséhez az alábbi nyilatkozatokat teszi:
2.1.

Ózd Város Önkormányzata vállalja, hogy Ózd városban a helyi
személyszállítási közszolgáltatást 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig
folyamatosan fenntartja.

2.2.

Az Önkormányzat 2019. évre a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) – a Szolgáltató tárgyévet
megelőző évre vonatkozóan legkésőbb a pályázat benyújtásáig 73.179 e Ft
nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati
támogatás átadásával járult hozzá.

2.3.

Az Önkormányzat a közszolgáltatót pályázati eljárás útján választotta ki.
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a pályázati kiírás megjelenését követően azonnal

