2. NAPIREND

Ügyiratszám: 14/295-14/2007.
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2007. augusztus 2-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:

Tapolca,
nem
csatornázott
utcák
szennyvízcsatornázás
beruházására
céltámogatás maradványról lemondás

Előterjesztő:

Ács János polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Németh Lilla Emőke előadó

Megtárgyalja:

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott:

---

(III.
ütem),
jóváhagyott

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2005. szeptember 9-én döntött a
szennyvízcsatorna beruházás III. ütem megvalósításáról és a forrástábla módosításáról, az
Önkormányzatok közlönyének 2005/8. (VII. 25.) számában kihirdetett elnyert céltámogatás
összegének függvényében. A Képviselő-testület fenti döntéséről született 227/2005. (IX. 9.)
Kt. határozat az alábbi forrástáblát rögzítette:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Megnevezés
Saját forrás 25,51%
Céltámogatás 40%
Lakossági hozzájárulás 28,58%
CÉDE támogatás 5,90%
Összesen

Adatok Ft-ban
89.776.653,140.784.000,100.620.000,20.778.347,351.959.000,-

A 2006. januártól lépett életbe az általános forgalmi adó módosításáról szóló 2005. évi
XCVII. törvény, amely következtében az ÁFA kulcsok 25%-ról 20%-ra csökkentek. Ennek
következtében a beruházás költségei is csökkentek, amelyet a Képviselő-testület a 2006.
február 10-én hozott 9/2006. (II. 10.) Kt. határozatával fogadta el. Azonban a megítélt
támogatások aránya nem változik az ÁFA csökkentése miatt. A határozat alapján a
szennyvízberuházás III. ütemének forrástáblája az alábbiak szerint módosult:

Ssz

Megnevezés

1.
2.

Saját forrás
Céltámogatás

227/2005. (IX. 9.)
Kt. határozattal
elfogadva
89.776.653,140.784.000,-

9/2006. (II. 10.) 73/2006. (IV. 04.)
Kt. határozattal Kt. határozattal
elfogadva
elfogadva
86.185.587,89.777.000,135.152.640,140.784.000,-

Adatok Ft-ban
165/2006. (VII. 31.)
Kt. határozattal
elfogadva
77.444.053,132.561.600,-

3.
4.
5.

Lakossági
hozzájárulás
CÉDE
támogatás
Összesen

100.620.000,-

96.595.200,-

100.620.000,-

100.620.000,-

20.778.347,-

19.947.213,-

20.778.347,-

20.778.347,-

351.959.000,351.958.990,-

337.880.640,337.880.630,-

351.959.000,351.959.340,-

331.404.000,331.403.990,-

A beérkezett számlák alapján ténylegesen igénybe vett céltámogatás: 133.779.430,- Ft,
valamint a pótmunkákkal igénybevett 5.631.360,- Ft céltámogatás mindösszesen
139.410.790,- Ft támogatás lehívását eredményezte. A tervezett 140.784.00,- Ft és a tényleges
139. 410.790,- Ft felhasználás különbségéből adódó maradvány: 1.373.210,- Ft.
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásáról szóló 1992. évi LXXXIX. törvény
értelmében:
„13. § A központi támogatást igénybe vevő önkormányzatnak a címzett és
céltámogatás előirányzatának felhasználásáról a befejezést követő hat hónapon
belül - a finanszírozó pénzintézet és a Magyar Államkincstár Területi
Igazgatóságának bevonásával - el kell számolnia. Az elszámolással egyidejűleg a
fel nem használt előirányzatról le kell mondania.”
A lemondáshoz szükséges, a 19/2005 (II.11.) Korm. rend. 7. melléklete szerinti nyilatkozatot
az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztést megvitatni és - a fenti törvény alapján - a 1.373.210,- Ft fel nem
használt céltámogatásról lemondani szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca, nem
csatornázott utcák (III. ütem), szennyvízcsatornázására jóváhagyott
céltámogatás maradványról (jóváhagyó közlemény: Önkormányzatok
Közlönye 2005/8. (VII. 25.) szám, Kormányközlemény a 2005. évi új
céltámogatásokról, 1. sz. melléklet, 52. sor) fel nem használt
1.373.210,- Ft előirányzatáról, a beruházás alacsonyabb költsége miatt
lemond.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Tapolca, 2007. július 27.
Ács János s.k.
polgármester

1. sz. melléklet
7. számú melléklet a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez
LEMONDÓ ÉS VISSZAFIZETÉSI NYILATKOZAT
címzett támogatásról, céltámogatásról

Önkormányzat neve: Tapolca Város Önkormányzata KSH kódja: 19-29434
A támogatott cél megnevezése: Tapolca, kertvárosi és déli városrészi utcák
szennyvízcsatornázása
............................................................. sz. képviselő-testületi határozat alapján
(kivonat)
a képviselő-testület a helyi önkormányzatok 2005. évi új céltámogatásáról
szóló kormányközlemény [Önkormányzatok Közlönye, 2005/8. (VII.25.)
szám] 1. számú mellékletének 52. sorszámán
2005-2007. évekre jóváhagyott céltámogatásról az alábbiak szerint lemond:
Ebből: lemondás és visszafizetés

No.

Megnevezés

1.

Jóváhagyott címzett vagy
céltámogatás összege
Lemondások (ezt megelőzően)
összesen
Lemondások alapján módosított
támogatás (1-2)
Ténylegesen igénybe vett támogatás
Rendelkezésre álló támogatás
Ebből: lemondás maradványról:
- 2005. évi ütemről
- 2006. évi ütemről
- 2007. évi ütemről
lemondás maradványról összesen
lemondás előirányzatról:
- ..... évi ütemről
- ..... évi ütemről
- ..... évi ütemről
- ..... évi ütemről
lemondás előirányzatról összesen
Végleges visszafizetés
maradványból:
- ..... évi ütemre

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Összes
támogatás

ÁSZ
vizsgálat
szerint
(Ft)
(Ft)* oka
1
2
3
140.784. 000
-

nem ÁSZ
vizsgálat
szerint
(Ft)**
Oka
4
5
-

0

-

-

-

-

140.784.000

-

-

-

-

139.410.790
1.373.210
0
0
1.373.210
1.373.210
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ..... évi ütemre
- ..... évi ütemre
- ..... évi ütemre
maradvány visszafizetése összesen
9. Végleges visszafizetés
előirányzatból
10. Lemondás mindösszesen (6+7+8+9)
11. További igénybevétel várható (510)

1.373.210
0

-

-

-

-

* A 8-9. sor szerinti összegeket az „Önkormányzatok címzett céltámogatása” megnevezésű
10032000-01720268 számú lebonyolítási számlájára kell visszafizetni.
** A 8-9. sor szerinti összegeket az „Önkormányzatok címzett céltámogatása” megnevezésű
10032000-01720268 számú lebonyolítási számlájára kell visszafizetni.
A lemondás okának kódja:
1. Saját forrás hiánya
3. Áfa-visszatérítés
5. ÁSZ vizsgálata
7. Szennyvízberuházások 60%, illetve 80%os rákötési arányának elmaradása

2. Alacsonyabb költség
4. Társult település kiválása
6. Jogosultság elvesztése
8. Egyéb ok: ...............................................

Kelt: Tapolca , 2007. év augusztus hó 2. nap
P. H.

Ács János
polgármester
Hitelintézet (címzett támogatás esetén a Magyar Államkincstár) záradéka:
1. A címzett támogatás/céltámogatás folyósításának lezárása a kezelési költségek levonása
után
megtörtént
nem történt meg.
(A megfelelő szöveg aláhúzandó.)
2. Finanszírozási szerződés kötése, támogatási keret nyitása nem történt.
Kelt: ......................... , 200 ..... év .......................... hó ..... nap
P. H.
.....................................................
aláírás

