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A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletére figyelemmel 
ismét lehetőség fog nyíln i a települési önkormányzatok helyi közforgalmú közlekedésének normatív 
támogatásának igénybevételére. 

Az előző évekhez hasonlóan 2018. év júniusában várható a normatív támogatásról szóló rendelet/pályázat 
kiírás megjelenése, melynek felt étele az önkormányzat - közgyűlési határozatba foglalt - nyilatkozata. 
Figyelemmel a pályázat várható ki írásának időpontjára, mely előreláthatólag a júniusban tartandó 
közgyűlés előtt fog megjelenni, t ovábbá a pályázatban vélhető előírásra kerülő határidő rövidsége miatt, 
javasoljuk a nyilatkozat elfogadását a rendkívüli közgyűlés összehívásának elkerülése érdekében. 
Jelenleg hivatalos rendelet/pályázat részletes kiírás még nem áll rendelkezésünkre . 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez 2017. évben 
826.866.000 Ft nettó összegű, valamint 2018. június 15-ig 326.760.000 nettó összegű saját forrásból 
származó, vissza nem térítendő támogatással járul hozzá . 

A települési önkormányzatok a helyi közösségi közlekedés támogatására megjelenő rendelet/pályázat kiírás 
igénylésének - az elő bb i évekhez hasonlóan - a várható feltétele az önkormányzat - képviselő-testületi 

határozatba foglalt - nyilatkozata arról, hogy 

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

ab) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan - a szolgáltató 
tárgyévet mege lőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által 
történő elfogadásáva l összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig - a szolgáltatónak milyen 
nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás adásával 
járult hozzá . 

ac) pályázati eljá rás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva 
kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztett javaslatot megtárgyalni, a csatolt határozat tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. május 22 . 
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Melléklet a VFEJL/1-58/2018. számú előterjesztéshez 

Határozat-tervezet 

A Közgyűlés 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 

.„„ /2018. (V. 31.) számú 

határozata 

a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása igényléséhez 
szükséges nyilatkozatról 

a helyi közforgalmú közlekedés 2018. évi normatív támogatása igényléséhez az alábbi nyilatkozatot teszi : 

Nyilatkozat 

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi személyszállítási 
közszolgáltatást 2018. január l-től 2018. december 31-ig folyamatosan fenntartja . 

2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 - a szolgáltatónak 2017. évben 826.866.000 Ft nettó összegű saját forrásból származó, 
vissza nem térítendő önkormányzati támogatás adásával járult hozzá. 

3. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 99/2017.{IV.27.) sz. határozatának értelmében 
2017.05.01.-2018.06.30. közötti időszakra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24.§ {4) bekezdés d} pontja alapján 
közvetlenül megbízta az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-t, Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási 
feladatok ellátásával. 

Erről értesül: 
1. A Közgyűlés tagjai 
2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti 

egységeinek vezetői 
3. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
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