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Zárószavazás előtti módosító javaslat!

Dr. Kövér László úrnap
az Országgyűlés elnökéne k
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló, T/4365. számú törvényjavaslat,
T/4365/751. számú egységes javaslatához – a Házszabály 107. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően –

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjesztek elő.

Az egységes javaslat 5. melléklet 10. pontja alábbi módosítását javasolom :

„ 10. Helyi közösségi közlekedés támogatása

a) A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása

Elő irányzat :

	

[[35 240,013 040,0 millió forint

Az elő irányzatból támogatást – a Fővárosi Önkormányzat kivételével –[igényelhet ]az a
települési önkormányzat 	 igényelhet, amely a településen a tárgyév egészében helyi közforgalmú
közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a hely i
közforgalmú közlekedés lebonyolítására az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatóva l
jogszabály alapján közszolgáltatási szerz ődést kötött vagy a tevékenység gyakorlásának jogát
koncessziós szerződésben idő legesen átengedte (a továbbiakban együtt : helyi közlekedés) .

Támogatás a települési önkormányzatnak az Európai Közösségek Tanácsának 1370/2007/EK
rendelete alapján megállapított, a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő –
tárgyévet megelőző évi – vesztesége erejéig igényelhető .

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

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

[A Fővárosi Önkormányzat 2012 . évi támogatása nem lehet kevesebb a 2011 . évinél, de nem
haladhatja meg a veszteség mértékét .]

Az önkormányzat a támogatást a területén m űködő , pályázatában szereplő szolgáltatók részére a
pályázati döntés szerinti összegben utalja tovább .



A pályázati döntésig az önkormányzat – utólagos elszámolással – előleget vehet igénybe . Az
előleg mértéke havonta nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év egy hónapra jutó
támogatásának 90%-át. Az elő leg iránti igényt a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhe z
kell benyújtani 2012. január 15-éig, amely azt január 25-éig továbbítja a helyi önkormányzatokér t
felelős miniszternek . Az előleg első két havi összegének folyósítása február 5-éig, ezt követően
minden hónap 5-éig történik, amelyet az önkormányzat a szolgáltató(k)nak 8 napon belül továbbít.

Ha az önkormányzat a támogatásra nem nyújt be pályázatot, a jogtalanul igénybevett el ő leget a
folyósítás napjától a visszafizetés napjáig számított – az államháztartásról szóló jogszabályokba n
meghatározottak szerinti – kétszeres jegybanki alapkamattal terhelten fizeti vissza .

Ha a folyósított előleg meghaladja az önkormányzatnak megítélt tárgyévi támogatás összegét, a
különbözetet a döntéstől számított 8 munkanapon belül vissza kell fizetnie . Ezt követően a
visszafizetés napjáig a különbözetet az államháztartásról szóló jogszabályokba n
meghatározottaknak megfelelő kamat terheli .

A fővárosi helyi közösségi közlekedés támogatás a

Elő irányzat :

	

32 200,0 millió forint

Az előirányzat a fővárosi helyi közösségi közlekedés támogatását szolgálja . A Fővárosi
Önkormányzat a támogatást azt követően kaphatja meg, ha a Fővárosi Önkormányzat közgyűlésea
fővárosi közösségi közlekedés hosszú távú fenntarthatóságát biztosító koncepciót megalkotta, és az t
– a Kormány egyetértését követően – elfogadta.

A támogatás nem haladhatja meg az Európai Közösségek Tanácsának 1370/2007/EK rendelet e
alapján megállapított, a fővárosi helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő
veszteséget .

Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy az a) pont szerinti támogatás
igénylésének, döntési rendjének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének
valamint a támogatás alapjául szolgáló indokolt költségek meghatározásának részletes szabályait – a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
– 2012 . március 31-éig rendeletben állapítsa meg .

Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter.,
hogy – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a b) pont szerinti támogatás folyósításáról ,
felhasználásáról, elszámolásáról és ellenőrzéséről a Fővárosi Önkormányzattal támogatási szerződést
kössön ."

Indokolá s

A fővárosi helyi közösségi közlekedés hosszú távú fenntarthatóságának biztosítását szolgálja, hog y
a 2012. évi közösségi közlekedési támogatás utalásának feltétele a fővárosi közösségi közlekedés
hosszú távú fenntarthatóságát biztosító koncepció megalkotása, és – a Kormány egyetértésé t
követően – annak elfogacláa.

Budapest, 2011 . december . . .
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