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Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti az ülésen megjelenteket, a
képviselőtestület rendkívüli nyílt ülését 1700 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel 7 képviselő tartózkodik az ülésteremben. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Etelvári Zoltán képviselőt megválasztani. Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. A képviselőtestület a javaslatot 7 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. Másik
jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Tóth Béla képviselőt. Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. A képviselőtestület a javaslatot 7 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását.
A képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.
Napirend:

1.)

A helyi közösségi közlekedés 2011. évi normatív
támogatási kérelmének benyújtása.
Előadó:
polgármester
A képviselőtestület rátér a napirendi pont tárgyalására.

1.)

A helyi közösségi közlekedés 2011. évi normatív
támogatási kérelmének benyújtása.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: az ülést megelőzően a témát tárgyalta – igen rövid ülés keretében - a
Pénzügyi- Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság.
Az előterjesztésben leírtak szerint normatív támogatás igényelhető a helyi közösségi közlekedés támogatására. Azért kell rendkívüli ülésen tárgyalni a témát, mert a jogszabály június
6-ig hagyja nyitva a lehetőséget a támogatás benyújtására, így nem lehetett várni a soros

2
testületi ülésig. Megjegyzi: nem lehet tudni mennyi támogatást kapunk, de mindenképpen kérelmezzük és amit megkapunk annak örülni fogunk.
Egyébként a helyi közlekedésről még azt kell tudni, hogy mivel korábban eredménytelen közbeszerzés volt, újra ki kell írni a pályázatot, - ennek az előkészítése zajlik.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat két pontból áll. Az 1.) pont szerint a jelenlegi
szolgáltató, az Inter Travel Kft évi egyszerűsített beszámolóját a képviselőtestület megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi. Ez is kell ahhoz, hogy a normatív támogatás
megkapható legyen, habár a Kft gazdálkodásába nincs beleszólásunk, mert nincs részünk
az Inter Travel Kft-ben, - szerződésünk van velük. A 2.) pontban a normatív támogatás
igénylésével kapcsolatos nyilatkozatokról van szó.
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Macsim András 17 órakor megérkezett,
így a további munkában 8 képviselő vesz részt.

Tóth Béla ismerteti a PVVB javaslatát, mely szerint a bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is
elfogadásra ajánlja.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
141/2011.(V.30.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „A helyi közösségi közlekedés 2011. évi normatív támogatási kérelmének benyújtása.” tárgyú előterjesztést megtárgyalta
1. A Képviselőtestület az Inter Travel Kft. (8142 Úrhida, Gránit utca
13/1.). 2011. évi egyszerűsített beszámolóját megismerte és az
abban foglaltakat tudomásul veszi.
2. Sárbogárd Város Önkormányzata - a helyi közösségi közlekedés
2011. évi normatív támogatási kérelmének benyújtása céljából
nyilatkozik arról, hogy
a) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), 2010. évben
4.500.000 Ft nettó összegű, saját forrásból származó, vissza
nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást
végző Inter Travel Kft. költségeinek finanszírozásához, amely
az éves költségvetésben biztosított volt,
b) a helyi közlekedést 2011. január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja, továbbá
c) az Busztv. 6. §-a alapján lefolytatott, de eredménytelenül zárult pályázati eljárás miatt az Busztv. 8. § (2) bekezdés a)
pontja alapján közvetlenül megbízva kötötte meg az Inter
Travel Kft-vel a közszolgáltatási szerződést az autóbusszal
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végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás feladatainak
ellátására.
Utasítja a polgármester, hogy az Önkormányzat helyi közösségi közlekedés 2011. évi normatív támogatása iránti kérelmét nyújtsa be.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. június 6.
A rendkívüli ülésen több napirend nem volt,
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Dr. Sükösd Tamás 17 órakor az ülést bezárta.
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