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Tisztelt Képviselő Testület! 

A Csepel-Kertváros szennyvízcsatorna építésre - miután forráshiány miatt központi céltámogatást 
nem nyertünk a megvalósításhoz - benyújtottuk pályázatunkat a Fővárosi Területfejlesztési 
Tanácshoz önkormányzati céljellegű decentralizált támogatás elnyerése érdekében 2005. júliusában. 

A Fővárosi Közgyűlés az akkor hatályban lévő 27/2005. (II. 14.) Korm. sz. 4. §, valamint a 
10/1999. (IV. 23.) Föv. Kgy. sz. rendelet alapján 2900/2005. (XII. 20.) Föv. Kgy. határozatával 
57.600 eFt decentralizált támogatást biztosított önkormányzatunknak e feladatra. A közben lezajlott 
közbeszerzési eljárás, ill. az ÁFA csökkentés miatt a kivitelezési szerződés összege is csökkent. A 
felhasznált támogatás 49.560 eFt, a beruházás elkészült, további felhasználás nem történt. 

A 2006. július 27-én kelt két önkormányzat közötti támogatási szerződés a már megkötött 
kivitelezési szerződés szerint tartalmazza a támogatás összegét. 

A támogatás Magyar Államkincstár felé történő elszámolása érdekében a Fővárosi Közgyűlés 
döntése és a megkötött támogatási szerződés közötti különbözetről (8.040 Ft-ról) a Képviselő-
testület lemondó nyilatkozata szükséges. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az önkormányzati céljellegű decentralizált 
támogatás fel nem használt részéről - a fenti indok alapján - lemondani. 

Budapest, 2006. november 28. 

 

Orosz Ferenc 
alpolgármester 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 
Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a 2900/2005. (XII. 20.) Főv. 
Kgy. sz. határozat szerint Csepel-Kertváros szennyvízcsatornázás kivitelezéséhez elnyert 57.600 eFt 
önkormányzati céljellegű decentralizált támogatás és az ebből ténylegesen felhasznált 49.560 eFt 
különbözetéről, azaz 8.040 eFt összegről e feladaton lemond. 

Határidő: elfogadásra: azonnal 
 végrehajtásra: megküldésre 8 napon belül 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 végrehajtás előkészítéséért: Halmos Istvánné ágazatvezető 
     Szenteczky János ügyvezető igazgatő 
 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
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