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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Az önkormányzatunk költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes 
forgalmával kapcsolódik, és ebből következően az államháztartás helyi 
szintje. Azonban nem csak a költségvetési sorokban szereplő összegek 
nagyságát, hanem azok felhasználhatóságának módját és kereteit is 
korlátozzák az ágazati jogszabályok. A szabályzók az önkormányzatok 
államháztartáson kívüli bevételeire, és azok felhasználhatóságára is 
rendelkezésre állnak. Miután egy adományozási ügy tanulmányozása során 
feltűnt, hogy a Polgármester úr előterjesztése alapján; a Képviselő-testület 
által elfogadott 2005. és 2006. évi költségvetési rendeletünk összeállítása 
nincs összhangban a fent érintett szabályozókkal, és ezért szükséges az 
előterjesztésben javasolt korrekció. 
 
Előzmények: 
 
1.A Kt. két ízben tárgyalta a TESCO GLOBÁL ÁRUHÁZAK RT-vel kötendő 
megállapodás tervezetét. A rendelkezésemre álló dokumentumok alapján 
egyértelművé vált, hogy a TESCO nem a megállapodás tervezete, hanem 
„egyoldalú” Nyilatkozat formájában vállalt kötelezettséget támogatás 
megfizetésére. Az átadott összeg felhasználásának célja: az „Elkerülő út” 
megépítése, illetve annak előkészítése.(a vállalt kötelezettségének két 
részletben tett eleget.)  
 
2. Az önkormányzat által elfogadott 43/1997 (XII.16 .) Kt. számú rendelet (az 
Infrastruktúra Alap- 2007.február óta Infrastruktúra Keret) alapján nyitott 
bankszámlára a pénz megérkezett.  Az említett (2005. évi) költségvetési 
rendeletben azonban a „Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel” soron 
beemelésre került. A szöveges indoklásból kiderül, hogy ez a bevétel a 
költségvetési hiány csökkentése miatt került tervezésre. Jellemző, hogy a 
2005. évi költségvetésről szóló beszámolóban már cél nélküli támogatásként 
szerepel, a 2006. évi költségvetésben már nincs is nevesítve.  
 
3. A folyamat végeredménye az, hogy a TESCO által; feladatra átadott 
támogatás mára „feloldódott” a költségvetésben- működésre lett fordítva.  
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Az általam leírt előzmények, és az ebből leszűrt következtetések 
egyértelművé teszik a határozati javaslatban foglalt intézkedések 
szükségességét. Meggyőződésem, hogy a 2008. évi költségvetés csak a javasolt 
módosítással lesz a jogszabályoknak megfelelő. 
Kérem, támogassák a határozati javaslatok elfogadását! 
 
Budapest-Csepel, 2008. január 27. 
           Tóth János 
         Önkormányzati képviselő 
 
Határozati javaslatok 
1.) Budapest XXI. kerületi Önkormányzat Képviselő - Testülete úgy dönt, 
hogy a TESCO GLOBÁL ÁRUHÁZAK RT. által (2005.október 24-én, és 
2005.december 8-án) átutalt  –  összesen 560 millió forintot – adományt az 
Infrastruktúra Kerethez tartozó számlájára átvezeti. 
 
Határidő: elfogadásra:     azonnal 

       végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 

A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 

 
2.) Budapest XXI. kerületi Önkormányzat Képviselő - Testülete úgy dönt, 
hogy az így elkülönített összeget a 2008. évi költségvetésében – a 2. számú 
mellékletben a céltartalék között, „Infrastruktúra Keret – elkerülő út „soron 
tervezi. 
 
Határidő: elfogadásra:     azonnal 
                 végrehajtásra: a 2008. évi költségvetési rendelet megalkotása 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
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A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 
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