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Tisztelt Közgyűlés!
A közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) - a helyi önkormányzatokért
felelős miniszterrel, valamint az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - a
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet
I. Működési célú támogatások 5. pontjában foglaltak alapján pályázati kiírást tett közzé a
települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására (a továbbiakban:
pályázat), amelyre Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) támogatási kérelmet kíván benyújtani.
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 helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során
felmerülő – tárgyévet megelőző évi – veszteségek pótlása érdekében, továbbá az önkormányzat
területén a helyi közösségi közlekedés megfelelő és folyamatos biztosítása.
2018. évben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által hozott döntés alapján az Önkormányzat
összesen 404.921.000,- Ft összegű vissza nem térítendő állami támogatást kapott a helyi
közösségi közlekedés támogatására.
A támogatás üzemágak szerint az alábbi mértékben került megbontásra:
 dízel autóbusz üzemág 184.615.000,- Ft,
 villamos üzemág 171.722.000,- Ft,
 trolibusz üzemág 48.584.000,- Ft.
A helyi közösségi közlekedés támogatásán túlmenően az Önkormányzat 2018. évre
vonatkozóan 422.000.000, - Ft saját forrást biztosított a szolgáltató DKV Debreceni
Közlekedési Zrt. részére a helyi közösségi közlekedés fenntartása érdekében. A pályázati
kiírás értelmében a 2019. évi támogatás összege ezen önkormányzati saját forrást
legfeljebb 25%-al haladhatja meg.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2019. augusztus 27-e, melyet a Magyar
Államkincstár települési önkormányzat székhelye szerinti illetékes területi szervéhez kell
benyújtani, továbbá a pályázati kiírás 1. számú mellékletét a Magyar Államkincstár által
üzemeltetett elektronikus rendszerben is rögzíteni kell 2019. augusztus 26-ig.
A pályázati kiírás 7. pontja tartalmazza azt, hogy milyen dokumentumokat kell az
Önkormányzatnak benyújtania.
A 7.1 pont a) alpontja alapján csatolni szükséges a települési önkormányzat határozatba foglalt
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 – a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi
beszámolójának a települési önkormányzat által történő elfogadásával összhangban,
legkésőbb a pályázat benyújtásáig - szolgáltatónként milyen nettó összegű, saját
forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult
hozzá,
3. a települési önkormányzat vagy a Közlekedésszervező pályázati eljárás útján vagy
pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte-e meg a
szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

A támogatási keretösszeg felosztásáról a miniszter dönt. A miniszteri döntés települési
önkormányzatonként és szolgáltatónként tartalmazza a megítélt támogatás összegét. A
miniszteri döntés határideje: 2019. október 9. A Kincstár a támogatási döntést tartalmazó
támogatói okirat tervezeteket a miniszteri döntést követő 3 munkanapon belül elektronikus
úton, az ÖNEGM rendszeren keresztül teszi hozzáférhetővé az Önkormányzatok részére.
A megítélt támogatás a tárgyévben két egyenlő részletben kerül folyósításra. A támogatás első
részlete 2019. november 20-ig, a második részlet 2019. december 2-ig kerül átutalásra az
önkormányzatok részére, melyet a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása
alapján a Kincstár folyósít. A támogatás felhasználásának határideje 2019. december 31.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 18. pontja, a 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. Működési célú támogatások
5. pontjában, továbbá a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének
támogatására az Innovációs és Technológiai Minisztérium által „A települési önkormányzatok
helyi közösségi közlekedésének támogatására” című 2019. évi pályázati kiírás alapján
1./ pályázatot nyújt be a „települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének
támogatására” biztosított forrás elnyerése érdekében és kinyilatkozza, hogy
a) a helyi személyszállítási közszolgáltatást (autóbusz, villamos, trolibusz) 2019. január 1jétől 2019. december 31-éig folyamatosan fenntartja,
b) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási
ráfordításaihoz) nettó 422.000.000,- Ft, fejlesztéséhez nettó 0,- Ft saját forrásból
származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá a
2018. évre vonatkozóan - a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves
pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által történő elfogadásával
összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig - a szolgáltató, azaz a DKV Debreceni
Közlekedési Zrt. részére,
c) az önkormányzat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés
közszolgáltatásának ellátása érdekében pályázati eljárás útján, a helyi közúti és
kötöttpályás (trolibusz és villamos) közösségi közlekedés ellátása érdekében pályázati
eljárás nélkül kötötte meg a közszolgáltatási szerződést a szolgáltatóval.
2./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a helyi közösségi közlekedés
támogatásának igénylése érdekében a további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Városfejlesztési Főosztály vezetője

3./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a pályázattal kapcsolatos eredményes
döntést követően az Önkormányzat és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. (székhely: 4025
Debrecen, Salétrom u. 3.; képviseli: Nagy Attila vezérigazgató) között megkötendő Támogatási
Megállapodást készítse elő a támogatás továbbutalásához, valamint felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

döntést követően azonnal
a támogatási megállapodás előkészítéséért: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
az aláírásért: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. július 23.
Pacza Gergely
a Városfejlesztési Főosztály
vezetője

