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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Főosztály 

Tárgy: Javaslat a Pro-régiós pályázaton 
elnyert összeg nem elszámolható 
részének lemondására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a települési szilárd burkolatú 

belterületi közutak burkolat-felújítására kiírt pályázaton támogatást nyertünk, öt másik utca 

(Mázsa utca, Mádi utca, Kabai utca, Balkán utca, Előd utca) mellett a Száraz utca felújítására. 

A megadott normatívák alapján számított 19.392.800 Ft bekerülési összeg 50%-át, azaz 

9.696.400 Ft támogatási összeget ítéltek meg önkormányzatunk számára. 

A felújításra kiírt közbeszerzési pályázat eredményeként a győztes pályázó 18.474.847 Ft-os 

Ajánlatot tett, mely magában foglalta azon járulékos költségeket is (ideiglenes 

forgalomtechnika, törmeléklerakás), melyekre a pályázati támogatás nem vehető igénybe. 

A pályázat feltételei szerint a kivitelezés teljes összegét önkormányzatunknak kellett 

megelőlegezni, s majd a sikeres és eredményes elszámolás után utalják át a tényleges 

támogatást. Az elszámolás során megállapítást nyert, hogy az eredeti helyzethez képest a 

támogatási összeg 875.400 Ft-al csökken. Tekintettel arra, hogy a pályázat műszaki tartalmát 

- melyet a megvalósulás után a helyszínen is ellenőriztek a Magyar Államkincstár 

szakemberei - az odaítélést követően megváltoztatni nem lehet, így ezt az összeget sem itt, 

sem máshol nem használhatjuk fel. 

Ahhoz, hogy a támogatási összeg kifizetésre kerüljön önkormányzatunk részére, szükséges 

egy nyilatkozat megküldése, melynek tartalmaznia kell a képviselő-testület határozatának 

számát az el nem számolható támogatási összegre vonatkozóan (mintalap mellékelve). 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 

fogadja el. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormány./at Képviselő-testület ülése 
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Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 

kerület Száraz utca burkolatának felújítására TEUT-010006408U sz. támogatási szerződés 

alapján megítélt 9.696.400 Ft összegből 875.400 Ft-ról lemond, s egyúttal felkéri a 

polgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására. 

Határidő: 2010. február 28. 

Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Végrehajtásért felelős: Dr Neszteli István jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2010. február 02. 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr Neszteli István 
Jegyző 

Szarvasi Ákos 
főosztályvezető 
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1. oldal 

LEMONDÓ NYILATKOZAT 

a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatai támogatásának előirányzatából 
megvalósuló vagy megvalósult fejlesztési támogatásról 

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának 
támogatása (TEÚT) 

Támogatott neve: Budapest Főváros X. ker. Kőbányai 

Támogatott KSH kódja: 15510000-8411-321-01 

A döntés azonosító száma: 1012008006801 

A támogatási szerződés száma: 010006408U 

A támogatott fejlesztés pontos megnevezése: Bp. X. ker. Száraz utca útfelújítás 

Támogatás összege : 9696400 

Társult önkormányzatok száma (gesztor nélkül): nincs 
A támogatásból lemondásra kerülő, fel nem használt 
összeg: 

875400 

A támogatásból lemondásra kerülő, felhasznált, 
lemondáshoz kapcsolódóan vissszafizetésre kerülő 
összeg: 

0 

Lemondásról szóló képviselőtestületi/Tanácsi 
határozat száma: .i^/2oÁO-(l(..i5.) 
Visszafizetés dátuma: 
Lemondás, visszafizetés oka* alacsonyabb tényleges költség 

Céltámogatással megvalósuló beruházás esetén tett-
e a támogatott lemondó nyilatkozatot a 

céltámogatásra vonatkozóan? 
igen/nem 

Céltámogatáshoz kapcsolódó lemondás összege: Ft 

* Lemondási okok: saját forrás hiánya, alacsonyabb tényleges költség, Áfa visszaigénylés, társult 
település kiválása, ÁSZ vizsgálat, Jogosultság elvesztése, Tanács döntése, egyéb 

Mellékletek: 
1.) Képviselőtestületi/Tanácsi határozat hiteles másolata 
2.) A vioozafizetóoről szóló pénzügyi bizonylat hiteles másolata 

Kelt: 
PH. 

polgármester/elnök 
Kapják: 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
Magyar Államkincstár 



2. oldal 

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS ZÁRADÉKA 

Egyetért D Nem ért egyet D 

Kelt, 

Ph. 

Regionális Fejlesztési Tanács elnöke 

Kapják: 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
Magyar Államkincstár 


