
12. NAPIREND Ügyiratszám: 14/85-25/2008.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

Tárgy: Diszel városrész szennyvízcsatorna hálózat építésére
jóváhagyott céltámogatás maradványról lemondás

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Joó Ferenc vezető tanácsos

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott: ---

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. június 2-án döntött a
szennyvízcsatorna beruházás IV. ütem (Tapolca-Diszel városrész) megvalósításáról. A
109/2006.(VI.02.) Kt. határozat tartalmazza az eredeti pénzügyi keretet. A kivitelezés viszont
úgy alakult, hogy a 2006. október elején elkezdődött munka alapján 2006.évben céltámogatás
lehívására nem került sor, valamint a víziközmű-társulattól sem került át pénzösszeg, hisz a
társaság bejegyzése csak 2007. januárban történt meg. Így a beruházás során 2007.évben a
Colas Dunántúl Zrt. részére 208.883.704,-Ft került kifizetésre, míg a Veszprémber Zrt.
részére 2.520.000,- Ft. 2007 november 30-i részteljesítési határidőre a beruházás műszakilag
elkészült, csak néhány bekötés és a végleges helyreállítások voltak hátra.

2008. évben a további szerződés szerinti számlák benyújtása és lehívása folytatódott. A Colas
Dunántúl Zrt. benyújtotta a szerződés szerinti 170.904.848,-Ft összegű számláját, míg a
Veszprémber Zrt. 4.200.000,-Ft-ról szólót. Ezzel a beruházás teljes költsége kialakult
386.508.552,-Ft összegben.

A befejező stádiumban a kivitelező részéről megfogalmazódott az az igény, hogy a
változékony talajszerkezet miatt többletköltségei keletkeztek, jellemzően talajcsere, nyílt
víztartás, valamint sziklabontási tevékenységből. Mivel a megkötött szerződés alapján ilyen
igényt nem nyújthatott be, tájékoztattuk, hogy amennyiben a támogató az eredeti
céltámogatási keretösszeg terhére befogadja ezt a lehívást, akkor van módunk a szerződését
módosítani. Megfelelően dokumentált igényünkre 2008. május 8-án érkezett válasz az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumból, mely alapján az általunk hivatkozott
jogszabályhely nem teszi lehetővé a dokumentált pótmunkákra vonatkozó igény pozitív
elbírálását. Ezt a tényt sajnálatos módon a vállalkozónak is tudomásul kellett vennie.

Lehetővé teszi viszont a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló
1992.évi LXXXIX. Törvény 17.§ (5) bekezdés (5) a)pontja értelmében „ 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”. Előzőek
alapján a beruházás megvalósítása érdekében megvalósíthatósági tanulmányra és tervezésre
mindösszesen 5.366.250,-Ft került kifizetésre, melynek 75 %-ra vonatkozó támogatás igényét
Tapolca Város Önkormányzata a forrástábla 2008. július 22-i Kt. ülésén történt módosítását
követően nyújtotta be. A lehívási igényt a Magyar Államkincstár elfogadta, ez alapján 2008.
augusztus 18-án 4.024.688,- Ft támogatás utólagosan kifizetésre került.

A 189/2008 (VII. 22.) Kt. határozat alapján a 397.874.803,-Ft összköltségű, immáron befejezett
beruházás forrásai a következők:

Megnevezés 2007: 2008: Összesen:

Saját forrás: 8,04% 16.559.096.- 15.414.604.- 31.973.700.-
Céltámogatás: 73,37% 158.552.778.- 133.348.325.- 291.901.103.-

Lakossági hozzájárulás:
18,60%

36.291.830.- 37.708.170.-
74.000.000.-

Összesen: 100% 211.403.704.- 186.471.099.- 397.874.803.-

Tekintettel a beruházás megvalósításának alacsonyabb költségére, a céltámogatás lehívása
módosításra került, ezért szükséges a maradványról lemondani.

A kivitelezőtől beérkezett számlák alapján az eredeti forrástáblában szereplő 303.480.000,- Ft
helyett a ténylegesen igénybe vett 291.901.103,- Ft céltámogatás került lehívásra a beruházás
során.

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 11.578.897,- Ft fel nem
használt céltámogatásról lemondani szíveskedjenek.



HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (jóváhagyó
közlemény: Önkormányzatok Közlönye 2006/6. szám, Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács közleménye a 2006. évi
céltámogatásokról, 1. sz. melléklet, 3. sor) fel nem használt
11.578.897,- Ft előirányzatáról, a beruházás alacsonyabb költsége miatt
lemond.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2008. szeptember 12.

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: Diszel városrész szennyvízcsatorna hálózat
építése
............................................................. sz. képviselő-testületi határozat alapján
(kivonat)
a képviselő-testület a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2006. évi
céltámogatásokról szóló közleménye [Önkormányzatok Közlönye, 2006/6.
szám] 1. számú mellékletének 3. sorszámán 2007-2008. évekre jóváhagyott
céltámogatásról az alábbiak szerint lemond:

Ebből: lemondás és visszafizetés

No. Megnevezés

Összes
támo-
gatás

ÁSZ
vizsgálat
szerint

nem ÁSZ
vizsgálat
szerint

(Ft) (Ft)* oka (Ft)** Oka

1 2 3 4 5

1. Jóváhagyott címzett vagy
céltámogatás összege

303.480. 000 - - - -

2. Lemondások (ezt megelőzően)
összesen

0 - - - -

3. Lemondások alapján módosított
támogatás (1-2)

303.480.000 - - - -

4. Ténylegesen igénybe vett támogatás 291.901.103 - - - -

5. Rendelkezésre álló támogatás 11.578.897 - - - -

6. Ebből: lemondás maradványról: - - - - -

- 2007. évi ütemről 0

- 2008. évi ütemről 11.578.897

lemondás maradványról összesen 11.578.897

7. lemondás előirányzatról: - - - - -

- ..... évi ütemről

- ..... évi ütemről

- ..... évi ütemről

- ..... évi ütemről

lemondás előirányzatról összesen

8. Végleges visszafizetés
maradványból:

- - - - -

- ..... évi ütemre

- ..... évi ütemre



- ..... évi ütemre

- ..... évi ütemre

maradvány visszafizetése összesen

9. Végleges visszafizetés
előirányzatból

10. Lemondás mindösszesen (6+7+8+9) 11.578.897

11. További igénybevétel várható (5-
10)

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 2. Alacsonyabb költség

3. Áfa-visszatérítés 4. Társult település kiválása

5. ÁSZ vizsgálata 6. Jogosultság elvesztése

7. Szennyvízberuházások 60%, illetve 80%-
os rákötési arányának elmaradása

8. Egyéb ok: ...............................................

Kelt: Tapolca , 2008. év szeptember hó 12. 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


