12. NAPIREND

Ügyiratszám: 14/295-20/2007.
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2007. december 20-i nyilvános ülésére

Tárgy:

Tapolca,
nem
csatornázott
utcák
szennyvízcsatornázás
beruházására
céltámogatás maradványról lemondás

Előterjesztő:

Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly alpolgármester

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 2007. augusztus 2-án döntött a
szennyvízcsatorna beruházás III. ütem megvalósításáról és a forrástábla módosításáról,
valamint a céltámogatás maradványának lemondásáról. A céltámogatás lehívása módosításra
került ezért a fentiek miatt szükséges a maradvány lemondásról szóló határozat módosítása is.
A Képviselő-testület fenti döntéséről született 215/2007. (VIII. 02.) Kt. határozat a
1.373.210,-Ft előírányzat lemondásáról, melyet a végleges bekerülési összegeket ismerve
módosítani szükséges.
A beruházás forrástábláját az alábbi táblázat rögzíti:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Megnevezés
Saját forrás 24,26%
Céltámogatás 40%
Lakossági hozzájárulás 29,63%
CÉDE támogatás 6,12%
Összesen

Adatok Ft-ban
82.376.053,135.849.600,100.620.000,20.778.347,339.624.000,-

A kivitelezőtől beérkezett számlák alapján ténylegesen igénybe vett 135.196.200,- Ft
céltámogatás lehívása került kezdeményezésre a beruházás során.
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásáról szóló 1992. évi LXXXIX. törvény
(továbbiakban:Cct.) 17. § (5) bekezdése értelmében:
„(5) A címzett vagy céltámogatás folyósítása kiegyenlített számla esetében akkor
lehetséges, ha a támogatás címzettje
a) a megvalósíthatósági tanulmány, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó és a címzett vagy
céltámogatás alapját képező jogerős, érvényes hatósági (építésre jogosító) engedélyhez
tartozó tervdokumentáció egyszeri költségét igazoló kifizetett számlát nyújt be,”

Fentiek alapján a beruházás megkezdését megelőzően a Tónus Kft. részére kifizetett
4.625.000,- Ft tervezői díjról szóló számlákra eső céltámogatást is igényeltük, így lehívásra
került 1.850.000,-Ft.
A tervezett 140.784.000,- Ft és a tényleges 137.046.800,- Ft felhasználás különbségéből
adódó maradvány: 3.737.200,- Ft.
A Cct. 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 3.737.200,- 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
3.737.200,- Ft előirányzatáról, a beruházás alacsonyabb költsége miatt
lemond.
Egyúttal a 215/2007.(VIII.02.) Kt. határozatát visszavonja.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Tapolca, 2007. december 12.

Ács János polgármester nevében

Sólyom Károly sk.
alpolgármester

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
2. Lemondások (ezt megelőzően)
összesen
3. Lemondások alapján módosított
támogatás (1-2)
4. Ténylegesen igénybe vett támogatás
5.
6.

Rendelkezésre álló támogatás
Ebből: lemondás maradványról:
- 2005. évi ütemről
- 2006. évi ütemről
- 2007. évi ütemről
lemondás maradványról összesen
7. lemondás előirányzatról:
- ..... évi ütemről
- ..... évi ütemről
- ..... évi ütemről
- ..... évi ütemről
lemondás előirányzatról összesen
8. Végleges visszafizetés
maradványból:
- ..... évi ütemre

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

-

-

-

-

137.046.800

-

-

-

-

3.737.200
0
0
3.737.200
3.737.200
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ..... 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)

3.737.200
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 december hó 21. 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

