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ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Tapolca nem csatornázott utcák (III. ütem)
szennyvízcsatornázása beruházás forrástábla módosítása

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

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca város szennyvízcsatornázásának III. ütemére vonatkozó módosított forrástábláját
2007. augusztus 2-án fogadta el a Képviselő-testület [214/2007. (VIII. 02.) Kt. határozat]. A
módosításra azért volt szükség, hogy a szükséges pótmunkák elvégzését követően az arra
igényelhető céltámogatás lehívásra kerülhessen. A lehívást az Önkormányzati és
Területfejlesztési Miniszter engedélyezése alapján kezdeményeztük, azonban a helyi
önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. tv.
(továbbiakban Cct.) 14. § (14) bekezdés a) pontja nem teszi lehetővé a teljes keretösszeg
lehívását, csak kizárólagosan a támogatási arány módosítása nélkül végezhető el a lehívás.

A fenti jogszabály miatt 2007. április 25-én a beruházás befejezése előtt a pótmunka igény
ismeretében Tapolca Város Polgármestere a kérelmet nyújtott be az Önkormányzati és
Területfejlesztési Miniszterhez, amely kérelem alapján 5.631.360,- Ft összegű céltámogatás
lehívását engedélyező pozitív elbírálásáról szóló döntés 2007. július 13-án megérkezett. A
miniszteri döntés a törvényi szabályozás kereteit felül nem írhatja, így a Cct. alapján az
elismert pótmunkák 40 %-a, vagyis 3.288.000,- Ft-t hívható le.

A lakossági hozzájárulás összege sem változik, így a beruházás ezen forrása is fixnek
tekinthető. A CÉDE támogatás és a lakossági hozzájárulások rögzítésével, valamint a
céltámogatás arányos növekedésével az önkormányzat saját forrása is arányosan növekszik, a
két téttel között oszlik meg a 8.220.000,- Ft számla szerinti összeg.
Az új forrástáblában tehát a saját forrás 4.932.000,- Ft-tal 82.376.053,- Ft-ra, a Céltámogatás
3.288.000,- Ft-tal 135.849.600,- Ft-ra nő. A ténylegesen bruttó 331.404.000,- Ft összköltségű
beruházás, a pótmunkák szükségessége miatt 339.624.000,- Ft-ra nőtt, amely forrás
összetételét az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés Források
megoszlása Ft-ban

Pótmunka miatti forrás
módosítás Ft-ban

Saját forrás: 23,37% 77.444.053,- 82.376.053,-
Céltámogatás: 40,00% 132.561.600,- 135.849.600,-
CÉDE: 6,27% 20.778.347,- 20.778.347,-
Lakossági hozzájárulás:
30,36%

100.620.000,- 100.620.000,-

Összesen: 331.404.000,- 339.624.000,-
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(A táblázatban szereplő teljes összeg tartalmazza a pályázati támogatásban
elszámolható műszaki ellenőri díjat is.)
A táblázatban szereplő saját forrás teljes összegében hitelből került biztosításra, azonban a
szükséges hitelből eddig igénybe vett 79.371.066,- Ft-on túl a keretszerződésben 89.777.000,-
Ft szerepel, a különbözet az esetleges pótmunkák felmerülése miatt nem került lemondásra.
Így a szükséges hitel a pótmunkák kifizetéséhez rendelkezésre áll.

A jogszabályi környezet hatására, továbbá annak eredményeképpen, hogy a pótmunkák
elkészültek, javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a beruházás tényleges költségeihez,
igazított forrástáblát fogadja el.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a fenti beruházás forrástábla-módosításáról szóló
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca
III. ütem szennyvízcsatorna hálózatának megépítését kiemelt
beruházásként kezelte.
Egyetért azzal, hogy a beruházás során felmerült pótmunkák
elvégzése szükséges volt, amelynek a felmérési napló alapján
elkészült költségvetése 8.220.000,- Ft, amelyből
Céltámogatásként 3.288.000,- Ft támogatás az Önkormányzati
és Településfejlesztési Miniszter engedélyezésével lehívható.
Egyetért továbbá azzal, hogy a pótmunka önrészének
megfelelő összeg (4.932.000,- Ft) a rendelkezésre álló
hitelkeretből felhasználható. Felhatalmazza a város
polgármesterét a szerződés módosításával kapcsolatos
intézkedések megtételére.

A bruttó 339.623.990,- Ft összköltségű beruházás forrásai a
következők:
A módosítás következtében a 135.849.600,- Ft céltámogatás
és a 20.778.347,- Ft CÉDE támogatás után fennmaradó
összeg forrása 82.376.053,- Ft saját erő és 100.620.000,- Ft
lakossági hozzájárulás.

Egyúttal a 214/2007. (VIII. 02.) Kt. határozatát az abban
foglaltakkal együtt visszavonja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca, 2007. december 11.

Ács János polgármester nevében

Sólyom Károly sk.
alpolgármester


