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Tárgy: Javaslat CÉDE-HÖK pályázaton 
elnyert összeg nem elszámolható 
részének lemondásáról 

Tisztelt Képviselő-testület 

2009. évben a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács lebonyolításában KMRFT 
CÉDE kóddal kiírt „Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül" prog
ramra benyújtott pályázattal támogatást nyertünk a Budapest X. ker. Óhegy-park alatti óriás
pince veszély-elhárítási munkálataira. 

A Regionális Tanács a lehetséges maximális, azaz 20.000.000 Ft összegű támogatást ítélte 
meg Önkormányzatunknak. 

A támogatási szerződés aláírása után kerülhetett sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására és a 
tényleges kivitelezés lebonyolítására, amely eredményeként a nyertes vállalkozóval 
37.596.756,- Ft értékű vállalkozói szerződést kötöttünk. Emellett a pályázattal kapcsolatos 
költségként merült fel 500.000,- Ft pályázati díj. 
A pályázat feltételei szerint a kivitelezés teljes összegét önkormányzatunknak kellett megelő
legeznie, csak a sikeres elszámolás után történhet meg a megítélt támogatás átutalása. 

A Magyar Államkincstár felé történt elszámolás elkészítése során megállapítást nyert, hogy az 
alacsonyabb vállalási ár miatt az előirányzott támogatásnak csak egy része kerülhet felhaszná
lásra, melynek összege 14.319.393,- Ft. A fennmaradó 5.680.607,- Ft különbözeti összeget 
sem itt, sem máshol nem használhatjuk fel. 

A támogatás szabályainak megfelelően erről az összegről a Képviselő-testületnek le kell 
mondania, és az erről szóló határozatot, valamint a polgármester úr által kiállított lemondó 
nyilatkozatot mellékelni kell az elszámolási dokumentumokhoz. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben leírtak alapján a lemondó nyi
latkozat polgármester úr által történő aláírásához hozzájárulni szíveskedjenek. 
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Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évben a 
Budapest X. kerület Ohegy-parki óriás-pince veszélyelhárításához a KMRFT-CEDE-
017/2009 támogatási számú pályázaton nyert támogatás összegéből 5.680.607,- Ft-ról le
mond, egyben felhatalmazza a polgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására. 

Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős. Dr Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2010. augusztus 31. 

Szarvasi Ákos 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr Neszteh István 
jegyző 



LEMONDÓ NYILATKOZAT 

a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásának előirányzatából 
megvalósuló vagy megvalósult fejlesztési támogatásról 

(kérjük, jelölje be a jogcímet) 

TEKI X CÉDE TEUT 

Pályázati regisztrációs szám: KMRFT-CEDE-017/2009 
Támogatott neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 

Támogatott KSH kódja: 15510000-7511-321-01 

A döntés azonosító száma: 10120091017 01 

A támogatási szerződés száma: 
A támogatott fejlesztés pontos megnevezése: Kőbánya Ohegy park alatti óriás pince 

veszélyelhárítása 

Támogatás összege: 20 000 000 Ft 

Társult önkormányzatok száma (gesztor nélkül): 
A támogatásból lemondásra kerülő, fel nem használt összeg: 5.680.607 Ft 
A támogatásból lemondásra kerülő, felhasznált, lemondáshoz 
kapcsolódóan vissszafizetésre kerülő összeg: 
Lemondásról szóló képviselőtestületi/Tanácsi határozat száma: folyamatban 

Visszafizetés dátuma: 

Lemondás, visszafizetés oka* alacsonyabb tényleges költség 

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

vonatkozóan? 

Céltámogatáshoz kapcsolódó lemondás összege: 

* 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 visszafizetésről szóló pénzügyi bizonylat hiteles másolata 

Kelt: 

polgármester/elnök 

1. oldal 


