
1. számú melléklet 

 
Pályázati adatlap a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 

támogatása igényléséhez 

 
A települési önkormányzat KSH statisztikai számjele: 

 
neve: 
címe: 
telefonszáma: 
e-mail címe:  
adószáma:  
számlaszáma: 
számlavezető bank neve:  
kapcsolattartó neve: 
A közlekedési szolgáltató neve: Régió 2007 Kft. 
címe: 8142.Úrhida, Dózsa György utca 48. 
telefonszáma: 06-20-6613958 
e-mail címe: lics.zoltan@gmail.com 
kapcsolattartó neve: Lics Zoltán 

Tárgyévet megelőző év(6) 

helyi 
közösségi 
közlekedési 
üzemágazat 
neve 

a szolgáltató helyi közösségi 
közlekedési teljesítménye 
összesen, az adott településre 
vonatkozóan 
(ezer férőhely-kilométer(

7
) 

a szolgáltató 
helyi közösségi 
közlekedési 
tevékenységére 
vonatkozó 

önkormányzati 
működési 
támogatás 
nettó 
összege(ezer 
forint)(

8
) 

önkormányzati 
fejlesztési 
támogatás nettó 
összege 
(ezer forint)(9) 

 hatósági 
férőhellyel(1)(2) 
(ezer férőhely-
kilométer) 

statisztikai 
férőhellyel(3) 
(4) 
(ezer férőhely-
kilométer 

üzemi (üzleti) 
tevékenység 
ráfordítása 
összesen, az 
adott településre 
vonatkozóan(

5
) 

(ezer forint) 

 

dízelüzemű 
autóbusz 4.801 

 
26.981 7.866 

 

gázüzemű 
autóbusz 
(LPG) 

     

gázüzemű 
autóbusz 
(CNG) 

     

közúti vasút 
(villamos) 

     

trolibusz      

Összesen      

 

 

 



 

Tárgyévet megelőző év 

 Társaság 1 Társaság 2 Társaság 3 

a helyi közlekedésből származó tényleges 
nettó (áfa nélküli) díjbevétel (ezer forint) 

6.439 
  

igénybe vett szociálpolitikai menetdíj-
támogatás nettó (áfa nélküli) összege (ezer 
forint) 

11.051 
  

bevételekkel nem fedezett, indokolt 
költségé ^ 
(ezer forint) 

3.004 
  

 
 
 
 
Egyéb megjegyzés 1 (11): 

………………………………………………………………………………… 
Egyéb megjegyzés 2(12): 

Dombóvár, Sárbogárd, Szentmártonkáta, Bicske 
 
Kelt:…………………………………………………… 

 
P. H. 
 
 
………………………………………….....                            ……………………………………………. 
települési önkormányzat polgármestere                   települési önkormányzat jegyzője 
 
 
Tájékoztató adatok az adatlaphoz: 
(1) A hatósági engedélyes közlekedési teljesítmény oszlopot kötelező kitölteni. 
(2) Hatósági férőhely: a megengedhető terhelés alapján számított, a jármüvei a
 forgalmiengedélye szerint szállítható személyek számaként bejegyzett férőhely (az 
utazószemélyzet leszámításával). 
(3) Ha rendelkezésre áll a teljesítmény adat, akkor az oszlopot ki kell tölteni. 
(4) Statisztikai férőhely: a kocsiszekrények ülőhelyeinek és a (kerékdobok, lépcsők és lábtartó 
dobogók nélküli) szabad állófelületéből 5 fő/m2-rel számított állóhelyeinek összege. 
(5) A szolgáltató helyi közösségi közlekedési tevékenységére vonatkozó üzemi (üzleti) 
tevékenység ráfordítása összesen: a számvitelről szóló törvénynek és a számviteli politikának 
megfelelően a több településen működő szolgáltató, az adott településen végzett valamennyi helyi 
közösségi közlekedési tevékenységére kimutatott üzemi (üzleti) tevékenység ráfordítása. 
(6) Ha a településen több szolgáltató látja el a közlekedési szolgáltatást, a szolgáltatók által 
megadott adatokat a település vonatkozásában összesítve és szolgáltatónként is szükséges megadni. 
(7) A szolgáltató helyi közösségi közlekedési teljesítménye összesen: a településen működő 
szolgáltató összes helyi járati közlekedési teljesítménye. 
(8) Önkormányzati működési támogatás: az önkormányzatok által önkormányzati önrészként 
vagy egyéb jogcímen nyújtott, működési célú - a helyi közösségi közlekedés folyamatos 
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított - támogatás. 
Önkormányzati fejlesztési támogatás: az önkormányzat által a helyi közösségi közlekedés fejlesztési 

céljára nyújtott támogatás. 


