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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

I. 
 

Az északi ingatlanok értékesítéséből 2005. decemberében nettó 9.096.192 eFt 
bevételünk származott. A – 2009. VI. 30-ig történt – felhasználásáról „Tájékoztató” 
anyag ad részletes eligazítást. 
 
A „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” történt előirányzat és tényleges 
felhasználásokat (2009. VI. 30-ig) külön táblázat mutatja be. 
 
A fenti két dokumentum rögzíti 
 
„Az 1-76. pontokban felsorolt előirányzat szintű felhasználások 
mindösszesen:          9.064.207 eFt. 
melynek figyelembe vételével a céltartalékok között  az északi bevételből még 
rendelkezésre álló előirányzat 31.905 eFt. 
 
Az északi bevétellel kapcsolatos pénzforgalom alapján: 
 

• 2009. június 30-ával banki betétbe helyezve:  5.100.000 eFt* 
• 2009. június 30-ig a tényleges kifizetés:   4.075.403 eFt 
• 2009. június 30-án a finanszírozásba bevonva:    -  79.291 eFt** 

 
*A tényleges kifizetéseket figyelembe véve történik a betétbe helyezés és a betét megszüntetése. 
 
**A főváros felé 2009. június 30-án fennálló 1.743.746 eFt befizetési kötelezettségből 1.498.840 eFt-
nak az északi bevételből biztosított a fedezete a képviselő-testület 81/2006.(II.21.)Kt. számú 
határozat IV. pontja alapján. A 2009. évi költségvetésről szóló rendelet 2.§ (7) bekezdése alapján a 
hiány finanszírozása a bérlakás értékesítési bevétel ideiglenes bevonása. A beszámolási időszak végén 
nagyobb volt a betétbe helyezés 79.291  eFt-tal a megengedettnél.” 
 
 
Az önkormányzat vezetése több alkalommal tekintete át a 2008. április 17-ei 
döntések végrehajtását – összhangban a 238/2008.(IV.17.)Kt sz. határozattal.  
 
A korábban már említett dokumentumok szerint megállapítható, hogy az északi 
pénzek felosztása megtörtént – minden esetben előterjesztés és határozat alapján. 
Emlékeztetem Képviselő Társaimat, hogy az eredeti – 2008. április 17-ei –
döntésünket többször módosítottuk, kiegészítettük, pontosítottuk. 
Ennek okai: 

- pályázatok önerős részének biztosítása, 
- közbeszerzési eljárások eredményei, 
- néhány fejlesztési feladat törlése pl. sikertelen pályázatok miatt. 

 
Közismert, hogy jelentős igényeket tartunk nyilván, többek között az alábbi 
területekről: 

- kerületi infrastruktúra hálózat bővítése (út, járda, vízelvezetés) 
- közlekedés feltételeinek javítása (lámpázás, zebra, forgalomtechnikai 

eszközök stb.) 



- vagyon (intézményi, lakás, üzlethelyiség) felújítások 
- új és egyre bővülő igényt jelent a magánerős lakásfelújítási 

pályázatokon való részvétel (panel, kémény, ÖKÖ és más 
programok) 

- közbiztonság, 
- stb. 

A felsorolás folytatható lenne (a listákkal rendelkezünk!) 
 
Az önkormányzat vezetése ismét áttekintette az egyre bővülő igényeket és a 
korlátozott lehetőségeket. 
 
Az önkormányzat vezetése kezdeményezi, hogy az úgynevezett „fővárosi 50 %” 
visszafizetésére elkülönített összeg 1.498.840 eFt  (81/2006.(II.27.) Kt határozat IV. 
alpontja) egy részét új feladatokra fordítsuk. 
 
A kérdést korábban már vizsgáltuk (csatolom: Dr. Szeles .Gábor, Dr. Takács Imre és 
Halmos Istvánné véleményét) 
 
Tiszteletben tartom a leírt állásfoglalásokat, én úgy látom, hogy a főváros felé 
fennálló tartozások kérdésében megkötött – és az illetékes testületek által 
jóváhagyott – megállapodások nem tiltják a fenti összeg felhasználását. 
 
A vélemények ismeretében kezdeményezem, hogy a fenti összegről 1.190.107 eFt-ot 
fordítsuk új felhalmozási feladatokra, melyeket később részletesen előterjesztek. 
 
 

II. 
 

A fejlesztési, felújítási feladatokat „szakfeladatonkénti” bontásban mutatom be, 
megjelölve a szükséges forrásokat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I. Út- és járdafelújítás, közvilágítás,forgalomtechnika 
 Forrásig

ény 
1. Martinovics utca (teljes szakaszon) járda felújítás 6 500
2. Aradi vértanúk útja (Fátra - Tátra utca között) járda felújítás 4 500
3. Intézményekhez kerékpár tárolók kb. 50 db 5 500
4. Közvilágítás (Erdősor ltp, 148-buszvégállomás, Óvoda u.1-8 parkoló) 16 000
5. Forgalomtechnikai tervezés (30-as övezet) Kertváros 3 500

6. Meglévő 30-as övezetben forgalomcsillapító küszöbök (Krizantém u. 1 300
7. Templom utca útfelújítás 26 500
8. Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.) útfelújítások és Liget u. csapadékvíz 

csatorna 83 000
9. Rév utca szikkasztóárokkal 16 000
10. Vasas utca (mart aszfalt) 7 000
  Összesen: 169.800
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 II. Csapadékvíz elvezetés   Forrásigény 
1. 8 helyszínen víznyelő építés(tervezéssel) 4 125
2. Hollandi út (Határ út - Fürdő u. között) 29 000
3. Hollandi út (Fürdő u.- Evezős u. között) 25 000
4. Hollandi út (Damjanich u. - Jegenye u. között) 12 000
  Összesen: 70 125

 
III. PANEL programokhoz kapcsolódóan 
 
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 2008. év elején pályázatot írt ki 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítását eredményező 
korszerűsítésének, felújításának támogatására. (PANELPROGRAM) melyhez 
önkormányzatunk is csatlakozott. A PANELPROGRAM pályázatra 2008. évben a 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete 200 millió forintos 
keretösszeget biztosított. A beérkezett pályázatok forrásigénye 398.108.852,- Ft volt, 
így a 2009. és a 2010. évre tervezett források is felhasználásra kerültek. 
 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (továbbiakban: KvVM) 2009. július 28-án 
pályázatot írt ki az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-
kibocsátáscsökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, 
felújításának támogatására (PANELPROGRAM).  
Kétlépcsős a pályázat, ha a pályázatot az önkormányzat is támogatja. Ebben az 
esetben az önkormányzat pályázatot ír ki a fent említett témakörben, amelyben 
meghatározza a nyújtani kívánt támogatás mértékét, formáját és feltételeit, továbbá 
az önkormányzati közreműködés módját, eszközeit. Az önkormányzati döntést 
követően második lépcsőben az önkormányzat által is támogatott pályázatokat – az 
önkormányzat dokumentumaival kiegészítve – a pályázó társasházak, ill. 
lakásszövetkezetek továbbítják a Zöld Beruházási Rendszer pályázati rendszerébe.  
A minisztériumhoz való beadási határidő 2009. október 30-a, az elbírálás pedig 2009. 
év végére történik meg. Ebből adódóan a KvVM által meghirdetett PANELPROGRAM 
pályázat önkormányzatunk 2010. évi költségvetését érintené. 
 
Tekintettel a fent leírtakra, kérem a Tisztelt Képviselő Testületet – figyelemmel a 
2008. évi PANELPROGRAM pályázatok pénzügyi forrásigényére – annak érdekében, 
hogy önkormányzatunk is csatlakozhasson a 2009. évi PANELPROGRAM pályázathoz,  
2010. évre 300 millió forint önkormányzati forrást biztosítani szíveskedjen. 
 
IV. Szociális városrehabilitációhoz kapcsolódóan (Ady lakótelep) 
 

• Társasházi hitelekkel összefüggésben: 
 a kilépett 3 társasház helyére belépő épületek önrészének biztosítása 
 önkormányzati kamatmentes kölcsönnel (becsült költsége: 61.000 eFt) 

• Társasházak Önkormányzati tulajdoni hányadára eső önrészének biztosítása: 
önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész: 11 832 eFt. 
 

Összesen:         72.832 eFt 
 

 4



 
V. Parkok, játszóterek, városkép 
 

  V. Parképítés, berendezések, játszóterek  Forrásigény 
1. Meglévő 7 dühöngőnél kombinált kapuk kihelyezése 13 000
2. Csepel 35 játszótéren ivókút és vezetékhálózat kiépítése 35 000
3. Parkbútorok kihelyezése közterületen 35 000
4. Kiss János alt. 21-23. dühöngő építés 15 000
5. Közterületi pingpongasztalok elhelyezése (max. 10 db) 7 000
6. Csillagtelepi kutyafuttató építése 16 000
7. Tamariska domb körbekerítése 15 000
8. Szent László tér felújítása 15 000
 Összesen: 151000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VI. Szennyvízcsatorna 
 
Köztudott, hogy a szennyvízcsatorna építését – uniós forrásból – a főváros (évek 
óta!) tervezi. Kezdeményezem, hogy a kerületünk által előkészített, engedélyezett 
csatorna építését, teljes egészében saját forrásból építsük meg legkésőbb 2010 
végéig. 
 
VI. Szennyvízcsatornák Forrásigény 
1. Királyhágó utca -Somlyói utca 55 000
2. Mária királyné (Mátra utca - Ölyv utca között) 12 500
 Összesen: 67 500

 
 
VII. Intézmény felújítás 
 
VII. Intézmény felújítás Forrásigény 

1. Kék Általános Iskola nyílászáró csere 54 000
2. Egyesített Bölcsőde Kertvárosi részleg Rákóczi tér 32. nyílászárók 

cseréje 
20.000

3. Belvárosi részleg Karácsony S.17. nyílászárók cseréje 15 000
4. Nevelési Tanácsadó Kiss J. 10-12. tetőfelújítás 8 200
5. Nevelési Tanácsadó Kiss J. 10-12.nyílászárók cseréje 24 700
6. Kazinczy Ferenc Akit. Isk. Vágóhíd u. földszinti portálok cseréje 40 000
7. Jupiter u. 24/a. Óvoda nyílászárók cseréje 13 400
8. Szárcsa Általános Iskola megsüllyedt épületrész helyreállítása 12 000
9. Hétszínvirág Óvoda Kiss J. 22-26. tetőfelújítás 8 200

10. Hétszínvirág Óvoda Kiss J. 22-26. nyílászárók cseréje 14 000
11. Erdősor-Festő Óvoda mindkét óvoda épület nyílászárók cseréje 36 000
12. Füstifecskék Óvoda Vénusz u. 17/a nyílászárók cseréje 9 200
13. Napsugár Óvoda Vágóhíd u. 55. nyílászárók cseréje 12 000
14. Általános Művelődési Központ (iskola) álmennyezet felújítás (II. 

ütem) 
14 000

15. Népművészeti és Kézműves Óvoda sportpálya felújítása 6.650
16. Általános Művelődési Központ térfigyelő rendszerhez csatlakozás 1 500

 Összesen: 288.850
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VIII. Közbiztonság 
 
Összhangban a kormányzati elképzelésekkel, külön programban kidolgozandó 
feladatokra 70.000 eFt-ot javaslunk biztosítani. 
 

Összesen:        70.000 eFt 
 
 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 
A fenti fejezetekben rögzítetteket áttekintve a következő feladatokat tervezzük 
megvalósítani: 
 
        (eFt) 
  I.  Közművek      169.800 
  II.  Csapadékvíz elvezetés        70.125 
  III. Panelprogram     300.000 
  IV. Szociális városrehabilitáció        72.832 
  V. Park, játszótér, városkép    151.000 
  VI.  Csatorna          67.500 
  VII. Intézményfelújítás     288.850 
  VIII. Közbiztonság          70.000 
   
  Összes forrásigény:                1.190.107 
 
 
 
Kérem a fenti javaslatok megvitatását és a beterjesztett határozatok elfogadását. 
 
Budapest, 2009. szeptember 10.       
 
 
 
 
         Orosz Ferenc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslatok: 
 
1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

a. ismét megerősíti: az önkormányzati lakások értékesítéséből származó 
bevételek Fővárost megillető 50 %-át a 2008. november 18–án kötött 
„Megállapodás” alapján megfizeti. (Kt. határozat: 427/2008.(VI.12.)Kt.) 

b. a jogos kerületi felhalmozási igények egy részének kielégítését folytatja a 
81/2006.(II.27.) Kt. számú határozat IV. alpontjában megállapított 2005. évről 
áthúzódó 1.700.537 eFt kötelezettségekből a bérlakás elidegenítés 50 %-ának 
fedezetére elkülönített 1.498.840 eFt terhére.  

 Az elkülönített rész: 1.207.308 eFt. 
 

Határidő:  elfogadásra:  azonnal  
Felelős:  Tóth Mihály 
   polgármester 
 

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

 
 

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az út- és járdafelújítás, közvilágítás, forgalomtechnika feladatokra az alábbi 
előirányzatot biztosítja az északi terület elidegenítéséről származó bevételből - a 
………….. /2009. (IX. 22.) Kt számú határozattal - elkülönített összeg terhére. 

 

 

 I. Út- és járdafelújítás, közvilágítás,forgalomtechnika 
 Forrásig

ény 
1. Martinovics utca (teljes szakaszon) járda felújítás 6 500
2. Aradi vértanúk útja (Fátra - Tátra utca között) járda felújítás 4 500
3. Intézményekhez kerékpár tárolók kb. 50 db 5 500
4. Közvilágítás (Erdősor ltp, 148-buszvégállomás, Óvoda u.1-8 parkoló) 16 000
5. Forgalomtechnikai tervezés (30-as övezet) Kertváros 3 500

6. Meglévő 30-as övezetben forgalomcsillapító küszöbök (Krizantém u. 1 300
7. Templom utca útfelújítás 26 500
8. Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.) útfelújítások és Liget u. csapadékvíz 

csatorna 83 000
9. Rév utca szikkasztóárokkal 16 000
10. Vasas utca (mart aszfalt) 7 000
  Összesen: 169.800

Határidő:  elfogadásra:  azonnal  
   végrehajtásra: 2010. december 31. 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK vezérigazgató 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 
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3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

csapadékvíz elvezetési feladatokra az alábbi előirányzatot biztosítja az északi 
terület elidegenítéséről származó bevételből - a ………….. /2009. (IX. 22.) Kt 
számú határozattal - elkülönített összeg terhére. 

 

 

  Csapadékvíz elvezetés   Forrásigény 
1. 8 helyszínen víznyelő építés(tervezéssel) 4 125
2. Hollandi út (Határ út - Fürdő u. között) 29 000
3. Hollandi út (Fürdő u.- Evezős u. között) 25 000
4. Hollandi út (Damjanich u. - Jegenye u. között) 12 000
  Összesen: 70 125

Határidő:  elfogadásra:  azonnal  
   végrehajtásra: 2010. december 31. 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK vezérigazgató 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 
 
 
4. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

szociális városrehabilitációhoz (Ady lakótelep) kapcsolódó feladatokra az alábbi 
előirányzatot biztosítja az északi terület elidegenítéséről származó bevételből - a 
………….. /2009. (IX. 22.) Kt számú határozattal - elkülönített összeg terhére: 
• Társasházi hitelekkel összefüggésben: 

 a kilépett 3 társasház helyére belépő épületek önrészének biztosítása 
 önkormányzati kamatmentes kölcsönnel (becsült költsége: 61 M Ft) 

• Társasházak Önkormányzati tulajdoni hányadára eső önrészének biztosítása: 
önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész: 11 832 eFt. 

 Összesen:        72.832 eFt 
 

Határidő:  elfogadásra:  azonnal  
   végrehajtásra: 2011. december 31. 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK vezérigazgató 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 
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5. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

városképjavító feladatokra az alábbi előirányzatot biztosítja az északi terület 
elidegenítéséről származó bevételből - a ………….. /2009. (IX. 22.) Kt számú 
határozattal - elkülönített összeg terhére: 

 

 

  Parképítés, berendezések, játszóterek  Forrásigény
1. Meglévő 7 dühöngőnél kombinált kapuk kihelyezése 13 000
2. Csepel 35 játszótéren ivókút és vezetékhálózat kiépítése 35 000
3. Parkbútorok kihelyezése közterületen 35 000
4. Kiss János alt. 21-23. dühöngő építés 15 000
5. Közterületi pingpongasztalok elhelyezése (max. 10 db) 7 000
6. Csillagtelepi kutyafuttató építése 16 000
7. Tamariska domb körbekerítése 15 000
8. Szent László tér felújítása 15 000
 Összesen: 151.000

Határidő:  elfogadásra:  azonnal  
   végrehajtásra: 2010. december 31. 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK vezérigazgató 
 

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

 
 

6. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
közcsatornák megépítéséhez az alábbi előirányzatot biztosítja az északi terület 
elidegenítéséről származó bevételből - a ………….. /2009. (IX. 22.) Kt számú 
határozattal - elkülönített összeg terhére: 

 
 Szennyvízcsatornák Forrásigény 

1. Királyhágó utca -Somlyói utca 55 000
2. Mária királyné (Mátra utca - Ölyv utca között) 12 500
 Összesen: 67 500

 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal  
   végrehajtásra: 2010. december 31. 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK vezérigazgató 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 
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7. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az intézmény felújításra az alábbi előirányzatot biztosítja az északi terület 
elidegenítéséről származó bevételből - a ………….. /2009. (IX. 22.) Kt számú 
határozattal - elkülönített összeg terhére: 

 
 Intézmény felújítás Forrásigény 

1. Kék Általános Iskola nyílászáró csere 54 000
2. Egyesített Bölcsőde Kertvárosi részleg Rákóczi tér 32. nyílászárók cseréje 20.000
3. Belvárosi részleg Karácsony S.17. nyílászárók cseréje 15 000
4. Nevelési Tanácsadó Kiss J. 10-12. tetőfelújítás 8 200
5. Nevelési Tanácsadó Kiss J. 10-12.nyílászárók cseréje 24 700
6. Kazinczy Ferenc Akit. Isk. Vágóhíd u. földszinti portálok cseréje 40 000
7. Jupiter u. 24/a. Óvoda nyílászárók cseréje 13 400
8. Szárcsa Általános Iskola megsüllyedt épületrész helyreállítása 12 000
9. Hétszínvirág Óvoda Kiss J. 22-26. tetőfelújítás 8 200

10. Hétszínvirág Óvoda Kiss J. 22-26. nyílászárók cseréje 14 000
11. Erdősor-Festő Óvoda mindkét óvoda épület nyílászárók cseréje 36 000
12. Füstifecskék Óvoda Vénusz u. 17/a nyílászárók cseréje 9 200
13. Napsugár Óvoda Vágóhíd u. 55. nyílászárók cseréje 12 000
14. Általános Művelődési Központ (iskola) álmennyezet felújítás (II. ütem) 14 000
15. Népművészeti és Kézműves Óvoda sportpálya felújítása 6.650
16. Általános Művelődési Központ térfigyelő rendszerhez csatlakozás 1 500

 Összesen: 288.850
 

Határidő:  elfogadásra:  azonnal  
   végrehajtásra: 2010. augusztus 25. 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK vezérigazgató 
 

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

 
8. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

PANELPROGRAM-hoz kapcsolódó felújítási pályázatokhoz 300 mFt támogatást 
biztosít az északi terület elidegenítéséről származó bevételből - a ………….. /2009. 
(IX. 22.) Kt számú határozattal - elkülönített összeg terhére. 

 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal  
   végrehajtásra: a pályázatok függvényében 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért: SZLEB elnöke 
         Szenteczky János CSEVAK vezérigazgató 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 
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9. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

közbiztonsági feladatokra – külön előterjesztésben részletezettek szerint – 70 mFt 
előirányzatot biztosít az északi terület elidegenítéséről származó bevételből - a 
………….. /2009. (IX. 22.) Kt számú határozattal - elkülönített összeg terhére. 

 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal  
   végrehajtásra: 2010. december 31. 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok 
 

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

 
10. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 

szakbizottságokat, hogy a felújítási, fejlesztési feladatok végrehajtását kísérjék 
figyelemmel, ellenőrző munkájukkal segítsék azok sikeres és eredményes 
teljesítését. 

 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal  
   végrehajtásra: folyamatos, legkésőbb 2010. december 31. 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 

 
 

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



BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZAT 
1 

K E P V I S E L O - T E S T ~ J L E T E  - - 

&%$t 
Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete 2006. februar 21-en (kedden) 9 6rai kezdettel 
a Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (1211 Bp XXI. ker. ~ r p a d  U. 1. foldszint) megtartott 
ulesen keszult jegyzokonyvbo1. 

Napirend 3. pontia (1 9. sz. eloterjesztes) 
Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  2006. evi koltsegvetesi rendelettervezete 

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete llgy dont, hogy a 2006. evi koltsegvetesi 
eloterjesztes 2. szamu mellekleteben meghatarozottak alapjan a 2005. evi penzmaradvanybol a 
kovetkezo intezmenyek reszere az alabbi eloiranyzatokat biztositja: 

I. lntezmenyi felirjitasra 
Ebbol: Oktatasi Szolgaltato lntezmeny 

Nagy lmre ~ l ta lanos  Muvelodesi Kozpont 
Kiralyerdei Muvelodesi Haz 
Radnoti Miklos Mijvelodesi Haz 
Herman Otto A~ta~anos lskola 
Kek ~ l ta lanos lskola 
Csepeli Egeszsegugyi Szolgalat 

II. Keruleti ut-, jardafelujitas, ut- 6s kozmu beruhazasra 
Ebbol: Polgarmesteri Hivatal 

Ill. Zoldfelulet es jatszoter felljjitasokra 
Ebbol: Polgarmesteri Hivatal 

IV. 2005. evrol athuzodo kotelezettsegekre 
Ebbol: Polgarmesteri Hivatal 

V. Szabalyozasi tervekre 
Ebbol: Polgarmesteri Hivatal 

Hataridti: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 2006. aprilis 30. 

Felelos: Toth Mihaly polgarmester 
vegrehajtasert: Halmos Istvanne agazatvezeto 

17 igen 
3 nem 
5 tartozkodas e l f o q a d v a  

496.944 eft-ot 
327.280 eFt 
44.640 eFt 
19.440 eFt 
6.144 eFt 

28.800 eFt 
16.800 eFt 
53.840 eFt 

917.771 eft-ot 
917.771 eFt 

177.750 eft-ot 
177.750 eFt 

l .700.537 ef t -ot  
1.700.537 eFt 

45.000 eft-ot 
45.000 eFt 



BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA 

Budapest-Csepel Onkorrnanyzata Kepviselo-testulete 2006. a~r i l is  25-en (kedden) 9'00 orai 
kezdettel a Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (Bp. XXI. Arpad U. 1. foldszint) megtartott 
ulesenek jegyzokonyvebol. 

Napirend 4. pontia: (57. sz. eloterjesztes) 
Javaslat a 2005. evi penzmaradvany es vallalkozasi eredmeny felhasznalasara. 

Budapest-Csepel t)nkorrnanyzata Kepviselo-testulete Ogy dont, hogy a 2005. evi penzmaradvany 
reszet kepezo 9.096.1 12 eFt-bol a 8112006. (11.21.) Kt. szamu hatarozataban 

- 2005. evrol athuzodo kotelezettsegekre 1.700.537 eFt 
- 2006. evi felujitasi es fejlesztesi feladatokra 1.637.465 eFt 

jovahagyott kiadasokat megerositi. 

A fennmarado 5.758.1 10 eft-ot fejlesztesi celtartalekkent tartalekba helyezi, melynek felhasznalasaro1 
sajat hataskorben dont. 

Hatarido: elfogadhsra: azonnal 
vegrehajtasra: 2006. jllnius 30., 2006. evi koltsegvetesi rendelet rnodositasa 

Felelos: vegrehajtasra: Toth Mihaly polgarmester 
vegrehajtas elokeszitesere: Halrnos Istvanne agazatvezeto 

'l9 igen 
0 nem 
6 tartozkodas e l f o q a d v a  

K.m.f. 

dr. Szeles Gabor 
jegyzti 



T6th Mihaly polgarmester ur 
rCszCre 

Budapest XXI. Keriilet 
Csepel ~nkorman~zata  

Helyben 

Polghrmesteri Hivatal 
JEGYZO 

Tisztelt Polgarmester ~ r !  

1211 ~ u d a ~ e s t  XXI. Szent Imre tCr 10. 
[Ri 1751 Bp., Pf. 85. S (1 1-277-5 1 72 Honlap: www.csevel.hu 
E-mail: jenvzocii,,budapest21 .hu Fax: (1)-276-4768 PortSil: www.budavest21 .hu 

A lakhselidegenitCsbB1 szrinnaz6 bevCtel f6vkost illeto rCsze megfizet6sCnek utemezCsCre 
vonatkozb onkorminyzati megdlapodhs 6s a hathlyos 1993. Cvi LXXVIII. TV. 
(tovibbiakban: Lt.) eloirhsai attanulmhyozisa alapjhn az alabbi allhsfoglalhst adom: 

Az Lt. 63. (1) bekezdCse kimondja, hogy a fovkosi keriileti onkormanyzat az ott 
meghatftrozott ingatlanok CrtCkesitCsCbol s h a z 6 ,  a szabhlyok szerint csokkentett bevktelei 
otven szhalCkht a fovkosi kozgyulCs sz&nliij&t vezeto pCnzintCzethez, elkiilonitett s z h l k a  
koteles befizetni. 
A szijvegezCs alapjhn a keletkezkskor azonnal CS mCrlegelCs nClkul kell befizetni az osszeget 
a megjeliilt sz&nlftra. A mulasztasos jogszabilysCrtCsnek ma mCg kulon szankcibja nincs. 
Ezt a ,,lehet6sCget" kihasznalva a keriileti onkormhyzat a befolyt osszeget Cveken keresztiil 
sajat gazddkodikaba bevonta. Ezt a tCnyt a kCpviselo-testiilet Cvente a koltsCgvetCsi rendelet 
tkgyalhsakor kifejezetten, tudatosan elfogadta. 
2008-ban testtileti dontCs sziiletett arr61, hogy a fovkosi onkorrnimyzattal kossikk 
megidlapodhst a tartozas utemezett m6don torthi5 visszafizetCsCre. 
A javaslatot a fovkosi kozgyulCs ugyantigy, mint a helyi kdpviselo-testiilet dontCsCve1 
megerositette, tftrgybani meg8llapodhs aliu'rhsra keriilt 2008. november 18-in. 
A megallapodtis nem tartalmaz kotelezo eloirast az e16z6 Cvi befizetCst kovetoen mCg 
fenndlo CS 2022. november 30. napjaig megfizetendo osszeg kezelCsCro1, amelyet a 
kCpviselo-testulet korcibbi dontCse alapjim elkiildnitve kell nyilvimtartani. 
A csepeli onkormhyzat kkpviselo-testulete az osszeg befizetCsCnek elmulasztasa miatti 
mulaszthsos jogszabhlysCrtCse, a kompromisszumokkal kotott meg8llapodtis ellenke 
tovabbra is fennall. Nem tudhatb, hogy ez meddig marad szankcionidatlan, illetve nem 
kezdemknyezi-e a mhsik szerzodii fCl a megdlapodhs vegrehajthsi hatedejtnek 
mbdositiisht, a jogszabhlyi vCgrehajtAsi hatkido azonnali hathlyositasht. 
A fovarosi kozgyiilCs szerz6dCskotCsi szindCkht vClhet6leg erositette az a thy ,  hogy az 
osszeg fedezete rendelkezksre id1 CS elkulonitve van kezelve. Ezt a testuleti dontest csak a 
testiilet irhatja felul kulon dontCsCve1, de Allaspontom szerint a fijvaros illetekeset err61 a 
viltoztathsi s&dCkrbl thjekoztatni kell, mert a jbhiszemiis6g CS a kolcsonos egyiittmiikodks 
alapelve CrvCnyesulCsChez ez mellozhetetlen. 



A hiitralkvo 14 rCszlet fedezete kvenkknti biztositisa a jovore nkzve sok bizonytalansigot 
rejt, ha a fedezet nincs elkulonitett mbdon biztositva. 
Jelen gazdasigi helyzetben, az elkulonitett osszeg elkkpzelks szerinti felszabaditiisa komoly 
felelosstgteljes dontest igknyel a kkpviselo-testulettol, mint az onkormhnyzat 
gazdAlkodiisikrt felelos szervtol. 

Osszefo~lalva: 
A mulasztisos jogszabAlyskrtks mkrtkke nem no tovabb az elkkpzelks szerinti viiltoztathssal, 
de valtozatlanul fennhll, viszont a befizetksi kotelezettskg onkknt vallalt teljesitksi hatkido 
betarthat6sighak kockazata jelentos mktkkben no 6s egyre veszklyetetettebbk vhlik. 

Budapest, 2009. februhr 18. 

Tisztelettel: 

Dr. Szeles GBbor 
jegyzo 



T. 

Orosz Ferenc Alpolgarmester or  ! 

Helvben 

. 
Tisztelt 0 r o S z F e r e n c Alpolgarmester o r  ! 

A hozzam erkezett megkereses alapjan a konyvvizsgirlo team attekintette annak 
lehetiisegeit, hogy a fiivhros fele fennallo - tobb ev alatt felhalmozott - , 
tinkormanyzati lakasok elidegenit6sbiil szirmaz6 tartozas mogottes 
fedezetekent a koltsegvet6sben el kulonitett esza ki penz ( kerekitve l ,5 Mrd Ft ) 
a K6pviselii-testulet dontese alapjan, mas priorit5sok figyelembevbtel6vel 
mennyiben hasznalhato fel kiemeltnek tekinthet6 fejlesztesi feladatokra (pl. 
uszoda projekt finanszirozasara ). 

Hangsirlyoznunk kell , hogy a konyvvizsgal6 team nem tehet , 6s az eddigiek 
soran nem is tett konkret javaslatokat arra vonatkozoan, hogy adott 
kolts6gvet6si keretek kozott az ~nkorrnanyzat az egyes kiemelt feladatokra 
(eliiiranyzatokra) milyen osszegeket forditson, vagy az egyes dontesi 
alternativak kozul a Kepviselii-testulet melyiket fogadja el. A gazdalkodas celjait 
es priol-itasait a 2009. 6vi koltsegvetesi koncepcib, a gazdalkodas kereteit a 2009. evi 
koltsegvetesrol szo16 alaprendelet Attekintheta, jol ertelmezhet6 formaban emeli ki. 
A hatalyos jogszabalyi eloirasok szerint ugyanakkor kifejezett feladataink kove 
tartozik,hogy az ad6ssagot keletkeztetii kotelezettsegvallaltlsok helyzetet 
folyamatosan figyelemmel kiserjuk, beleertve a koltsegvetesi hiany alakulasat 
befolyasolo tenyeziiket is. 

Az elso bekezdesben meg nevezett problema kor kezeleset illetden megismerZii k 
Dr Szeles Gabor jegyz6 lir 6s Halmos Istvhnni! agazatvezetii asszony 
kapcsolodo velemenyet is. Mindket velemenyben az ovatosshg elvenek maximalis 
Brvenyesitese szerepel ertheto es tobb oldalrol indokolhato vezerfonalkent. 
Okfejt6sukkel - helyenkent elt6r6 hangslilyokkal - alapveteen egyetertiink. 

Allfrspontunk a kovetkezo fobb pontokban osszegezheto: 

1) Jelen pillanatban indokolt a fiivarossal a fennall6 tartozas rendezesere 2008. 
november . 18-an kotott megalla podas fe'lteteleinek maradbktalan betartisa. 
Realis veszely lehet ugyanakkor, hogy megjelenhet olyan fovarosi dontes, amely a 
fennfr l16 tartozasok azon na li es egydsszegu behajtasat kezdemenyezi. 
Tekintettel azon ban arra, hogy a fenti mulaszt5sos jogsertes tobb fiivarosi 
keruletet is erint, a k4sSbbiekben megvalasztand6 - barmilyen osszet6telG - 
f6varosi kozgyiil4snek nem allhat Ordekhben, hogy egyik napr61 a masikra 
tobb kerulet gazdalkodasat ellehetetlenitse. 



2) Az eddig megismert anyagokb61 nem derijl ki, hogy a mogottes eszaki penz 
elvonisat - tekintettel a karnatbevetelek jelentos csokkenesere is - az 
onkormanyzat milyen forrisok bevonasival tudja ellensfilyozni 
(kigazdalkodni), esetleg bizonyos - eddig nem tervezett, vagy tervezheto - 
tobbletbevetelek realiz$Ias6val. C&lszerlli, ha a fovaros fele evenkent fennBllb 
tartozas fedezete a koltsegvetesben elkulonitve biztositva van (Iasd: Dr Szeles 
Gabor velemenyet is). 

3) A jelenlegi 6ltalBnos gazdasagi penzugyi valsag keretei kozott Bltalaban no a 
gazdhlkodast, likviditasi egyensljlyt ddntoen befolyasolo - az esetek tobbsegeben 
tolunk fuggetlen - bizonytalansagi tenyezok szfrma, a tervezes idohorizontja 
jelentoserl rovidul, a gazdasagi elorejelzesek pontatlanok es kevessi! megbizhatbak. 
Az allami kiadasok jelent6s csokkentesenek nagy resze az onkormanyzati 
alrendszerben val6su l meg, igy nehezen kiszamithato, hogy az &v masodik 
feleben es a 201 0-ben bevezetbsre keru l6 valtozasok onkormanyzatun kra 
nezve milyen szAmszeriisithet6 haesokat tartalmaznak. 

4) Amennyiben azonban a Kepviselo-testulet esszeru es kezelheto kockazatok 
felvallalas&val - jogos, 6s eddig kielegitetlen lakossagi igenyek figyelembevetelevel- 
Ljj fejlesztesi feladatot (nevezetesen uszodai projekt finanszirozdsAt) akar 
megvalositani, velernenytlr~k szerint szimolnia kell az alabbi fontos 
peremfeltetelek egyidejii teljesulbsbvel: 

)> A feladat megval6sulasit pontosan meghaerozhato penzugyi keretek, 
megbizhato mincsegii, jogi, garanciAlis feltbtelekkel teljes korGen 
alatiimasztott, haGrid6k pontos betafisaval megvaldsitott kivitelezes, 
pontosan szamolva a kbs6bbi mG kodtetes varhatii koltst5geivel is (Ilsd: 
Halmos Istv6nne vblemenyet is), 

a projekt megvalosulasa nem generalhatja a koltsegvetksi hiany tovabbi 
novekedeset, a likvidititsi egyensuly romlisat, 

)) a varhato ,,politikai kockazatokra 6s mellekhatAsokra ,, valo tekintettel 
celszerii egy minel szelesebb korii politikai konszenzus kialakititsa. 

5) A soron kovetkezo onkormanyzati valasztasok eveben, 2010-ben az 
allamh8ztartasrcil sz616 1992. 6vi XXXVIII. sz. torveny 50.s (2) bekezd6s f) pontja 
szerint: 
,, .... a polgarmesterek 6s a helyi tjnkorrn4nyzati kepviselo-testiiletek tagjai altalanos 
valasztasanak 6veben a valasztas napjat (elso fordul6) megelazo 30 nappal ... 

... a jegyz6 , fejegyzii, korjegyz6, megyei f6jegyz6 reszletes jelentest tesznek 
koue  penzugyi helyzetukriil es a v4lasztisi ciklusban keletkezett , kes6bbi 
Oveket terhelii determinaci6 krcil, pbnziigyi kotelezettsegekr6l. ,, 

A fenti t6rvenyhely altal eloirt kotelezettseget az or1korm5nyzat jegyzoje a legutobbi, 
2006. evi onkorrnenyzati valasztAsok soran is teljesitette. 



Az elsbbiek sorin felsorolt v6lem6nyiink termhszetesen mas, itt t6telesen fel 
nem sorolt szempontot is tartalmaz, melyet egy esetleges sz6beli konzultici6 
soran reszletesebben is ki tudun k fejteni, alAtfimasztva az kltalun k leirtakat 

Budapest, 2009-05-05. 

Tisztelettel: 

<h 7--- L 
Dr Takacs lmre 

vezeto konyvvizsgA16 

Dr. Takbc8 Inif@ 
bejegyzett kdnywizsgdld, ad6szakdrtb 
egydnl v8llnlkaz6N.lg.sz.: E5484Y12 
121 3 Bp., Sxent Umld U. 78.11.9. 

Kamara tagsag1 szAm: 002496 
Adt5sdm: 41400988-2-43 
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Budapest XXI. Keriilet 
Csepel ~nkorman~zata  

. . I E-mail: halmosine@,.budapest21 .hu Fax: (1)-4276-384 ~orth.1; www.budapest2l.h~ I 

Polg6rrnester-i Hivatal 
Varosgazdalkodasi agazatvezeto 

IktatbszAm: 
ugyintezo: 

Hivatkozhi sAm: 
Ttirirg~: Vklemkny az elidegenitesi bevetel 
felhasma1Asfival kapcsolatban 

T6th Mihiily 
polgirmester rCszCre 

A tirgyban meghatitrozott kCrCsCvel kapcsolatban az alibbi vklemenyt adom: 

Az 1993. Cvi LXXVIII. torvknyben meghatkozottak alapjh a bCrlak9s Crtkkesitksi bevCtel - 
koltsCgekke1 csokkentett rkszdnek - 50. %-a a Fovarosi Onkormhyzatot illeti meg. Az elmdlt 
tobb mint 10 CV alatt a towCnybol ad6d6an keletkezett, 2008. december 31-611 fenna116 
onkormanyzati kotelezettseg 1.697.264 eFt. 
2006. februari iilCsCn - a rendkivuli pknzugyi helyzetre tekintettel - dontott a kCpviselo- 
testiilet arr61, hogy - tobbek kozott - a 2005. december 31-611 a fovhros felC fennall6 
elidegenitdsi bevCtel befizetCsi kotelezettshgre, 1.498.840 eFt-ra, a 2005. decemberben 
realizat Cszaki ingatlanok CrtCkesitksCbol befolyt bevCtelbo1 biztosit pknzugyi fedezetet. 

A fovitrosi CS a keriileti onkormhyzat kozott 2008, novemberkben megkotott megillapodas 
alapjin az onkormhyzatnak lehet6sCge van a fenti tartozhs rdszletekben tortCno 
megfizetksere, oly m6don, hogy a titrgykvi befizetCsi kotelezettskg mellett a tartozAsb61 
Cvente 112.010 eFt-ot kell torleszteniink. Ez 2008. &ben 256.385 eFt volt. 

A fenti jogszabily 63. 5 (1) bekezdkskben meghat6rozottak szerint torvknyi eloirhs 
minden Cvben a befizetCsi kotelezettskg teljesitkse, amelyet nem irhat feliil a jelenleg 
megkotott megallapodiis, annak ellenCre sem, hogy mindkdt onkormhyzat 
kozgyiilkse, illetve kdpviselo-testiilete elfogadta. Szamolni kell azzal a IehetosCggel, 
ha a fovaros a jovoben, a torvenyben meghatarozottaknak ,,azonnalP CrvCnyt 
akar szerezni. 
A kozel 1,5 milliard Ft olyan tartalCkot jelent az onkormhyzat szhitra, amely a 
visszafizetCs ideje jelenlegi szakasziban 100 milli6 Ft-ot meghalad6 jiivedelmet 
termelhet. 
Ugyanakkor a 1,5 millibd Ft tervezett felhasznilisa nem jelent szhottevo v6ltozist a 
keriiletben 6s az elgondolt idore tervezett megval6sithsa is sok tekintetben kCts6ges. 
A 2008-ban a keriileti beruh6ziisok.a tervezett eloirfinyzatnak az 50 %-a sem 
kerult kifuetbre. Ezek, tovhbbi a 2009. 4s 2010 6vekre tervezett, vagy m6dositott 
feladatok is igen feszitett rnunkavCgzCst igknyelnek az ezzel foglalkoz6ktcil. ES a 
fejlesztdsi feladatok, a beruhMsok j6 szinvonalh, pilykat esetkn az eloirisok 
maximilis betartisa mellett tortkno megval6sitisa, az onkorminyzat elemi krdeke. 
Az orszig jelenlegi helyzete a gazdasig novekedCse krdekkben a beruhkisok 
fokodsira osztonoz. Ezt igazolja az eurcipai uni6s pBlyizatoknal az elolegre 
vonatkozb szabalyok m6dositAsa, az elaleg osszegknek megemelkse. Azonban az 



iinkormrinyzati beruhhzizsisok nem termelij beruhizasok. Ezek az eddiginCl 
fokozottabb, gyorsabb megval6sulisa, megval6sitrisa nincs hatrissal a gazdashg 
CICnkitCsCre. A finanszirozrisukra tekintettel az onkormrinyzat koltsCgvetCsi 
pozicidjrit viszont tovaibb ronthatjiik. 
Szholni  kell a m& megnyert, illetve folyarnatban lCv6 uni6s palyhzatainkkal olyan 
tekintetben , hogy altalunk fel nem mCrt, adott esetben jelentos miikodksi (fenntartksi, 
orzisi stb.) tobblet kiadhsal j h a k .  
Megval6sulas esetCn az Cvi 100 rnillio Ft rCszletre tortCno vhirlhs mellett szholni  
kell az uszoda miikodtetCsknek koltsCgeive1, arnelynek nagyskga pontosan nem ismert. 
Az elkovetkezo Cvek miikod6si kiaasait jelentosen megnovelik. 
Az onkormhnyzat 2009. Cvi koltsCgvetCsi hihny8nak a koncepcidban 
meghatzirozottaknal jbval alacsonyabb osszege nem racionilis 
koltsCgcsokkent6ek eredmCnye, hanem csupfin a kozszfkra 13. havi kiadhsainak 
kivonksa a kiadasok eloir6nyzatiib61 (melyet keresetkieg6szitCskCnt 2009. Cvben a 
kozponti koltsCgvetes finansziroz), s melyet 2010-ben ismkt tervezni kell. Nem 
vSuhat6 olyan mtrtCkii vAltoz6s az orsdg gazdasagi helyzetkben, hogy jovore a 13. 
havi juttatdsnak a kozponti kolts6gvetCsi lesz a forrasa. 
Kedvezotlenebb az orszag helyzete, CS annak kihathsa az onkormhnyzat 
gazdalko&sfira, mint arnit a keriileti onkormhyzat a koltskgvetkse kapcs6n 
feltCteleziink. Szakmai korokben a recesszi6 milypont-j6t 2009. 11. CS 111. negyedkvre 
j6soljAk. Az elmlilt hCten bejelentett intCzkedCsi csomag az onkormhyzat szArn&a is 
tovabbi kiaditst jelent (AFA, ad6sskgfinansziroziis novekedkse - Sufolyamvdtoz~b61 
ad6d6an. 
ES szholni  lehet a sokszor hangoztatott bevCteli oldal tervezettnkl alacsonyabb 
telj esit6skvel is. 

Az elm6lt hCten az orszitg pCnziigyi helyzetkvel kapcsolatos szakmai konferencib hangzott 
el: ,,Az igen nehCz gazdaskgi helyzetbal igaZ6.n azok keriilnek ki a legjobban, akik 
felkdsziilnek a legrosszabbra!" 
~n ligy latom, hogy tabb tekintetben most is kedvezobbnek lhtjuk a helyzetiinket, a 
tCnylegesnC1. 

Tisztelt Polghrmester ~ r !  

A fentiekben leirtak alapjhn nem javasolom az elidegenitesi tartozaisunkbdl az Cszaki 
bevetellel fedezett mintegy 1,5 millirird forintnak beruhrizhsokra (utCpitCsekre) tortCno 
felhaszniiltisat. 

Budapest, 2009. februh 24. 

Halmos Istvrinnt 

TriiCkoztathsul kapia: Orosz Ferenc alpolghrmester 
dr. Szeles Gkbor jegyzij 
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Tisztelt Alpolgarmester ~ r ! !  

Tajekoztatasul ku ldom az eszaki bevetelbol a fovarosi tartozasra el kijlonitett - l ,5 
milliard Ft felhasznalasaval kapcsolatban Polgarmester Or reszere irt levelet. 
A levelben megfogalmazottakhoz a kovetkezii kiegeszitest teszem: 

2005. evrol 2006. evre fedezet nelkul athuzodo kotelezettseg osszesen 2.328.772 eFt 
volt. Azonban a 2006. evi osszeallitott koltsegvetesben ebbol csak 628.235 eFt szerepel. 
A teljes athuz6do kotelezettseg beallitasaval a 2006. evi koltsegvetes hianya 4.697.798 
eFt lett volna, amely az adossagot keletkezteto eves kotelezettsegvallalas felsa hatarat 
(3.383.434 eft-ot) jelentosen meghaladta volna. 

Ezert szuletett az a javaslat es a kepvisel6testuleti dontesek, hogy az athuzodo 
kotelezettsegek kozUI, azokat, amelyek fejlesztesi celuak, a 2005. evi penzmaradvany 
reszet kepez6 - 11,3 rr~illiard Ft eszaki bevetelbtil fedezi a kepviselo-testulet. Ezek a 
don tesek: 

,,A 8012006.(11.21 .)Kt, a 81/2006.(11.21 .)Kt. 6s a 17312006. (lV.25.) hatarozatok alapjan 
tortent felhasznalas, a csatolt melleklet reszletezese szerint a 2005. evr61 athlizbdo 
kotelezettsegekre es a 2006. evi fel6jitasi 6s fejlesztesi feladatokra 3.338.002 eFt.' 
Ebb61 az athuzodo kotelezettseg 1.700.537 eFt, melyb6l a fiivarosi tartozas 
1.498.840 eFt volt. 

A hatarozatokban az athuzodo kotelezettseg, az 1.700.537 eFt , egy osszegben 
szerepel, nem kulonithet6 el. 

Odvozlettel: Halmos lstvanne 
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A targyban meghatarozott kkrkskvel kapcsolatban az alabbi vklemknyt adom: 

1.1 2006. februhri ulkskn - a rendkiviili pknzugyi helyzetre tekintettel - 
dontott a kkpviselo-testulet arrol, hogy - tobbek kozott - a 2005. december 3 1- 
kn a fovaros felk fennh116 elidegenitksi bevktel befizetksi kotelezettskgre, 
1.498.840 eFt-ra, a 2005. decemberben realizalt kszaki ingatlanok 
krtkkesiteskbol befolyt bevktelbol biztosit pknzugyi fedezetet. 

A 80/2006.(11.2 1 .)Kt. ks a 8 1/2006.(11.2 1 .)Kt. szamu hatarozatok azkrt kerultek 
megfogalmaziisra, hogy a 2006. kvi koltskgvetksi rendelettervezetben az 
onkormanyzat az 0tv.-ben eloirt torvknyi kotelezettskgkt (az adbssagot 
keletkezteto kves kotelezetts6gvallal~nak felso hatarat) be tudja tartani. 

A 2006. 6vi tervezett koltskgvetksi hiany 2.997.261 eFt, a 2005.kvrol fedezet 
nklkuli hthuzodo kotelezettskg tknyleges osszege 2.328.772 eFt volt. A tervezett 
adatok alapjan 2006-ban a kotelezettskgvallal~s felso hatara 3.383.434 eFt volt. 
Tehat, ha a tervezett koltskgvetksi hiany tartalmazta volna a 2005. kvrol 
athuz6d6 kotelezettskgek teljes osszegkt, az torvknyskrto lett volna, azt ugy 
nem lehetett volna eloterjeszteni. 

Ezkrt szulettek azok a dontksek, amelyek a 80. 6s a 81. szamu 
hatarozatokban megfogalmazasra kerultek. Tehat az athuz6d6 2.328.772 
eFt kotelezettskgek kozul 1,700.537 eFt kiemelksre kerult, azzal, hogy a 
kkpviselo-testiilet a pknzmaradvany elsz~molasakor biztositja ra a pknzugyi 
fedezetet (a 2005. december 13-611 befolyt kszaki ingatlankrtkkesitksi 
bevktelbol). 

Az 1.700.537 eFt a kovetkezo feladatokat tartalmazta: 
Fkmmu-Csovono U. fogyiijto csatorna 10.875 eFt 
Fkmmu-Csovon6 U. aszfaltozas 3.000 eFt 
Kirhlyerdb: ~ s z a k  ks Kertvaros szennyvizcsatorna kpitksek 42.695 eFt 
Zajvkdofal kpitkse 63.984 eFt 



Foldutak szilard burkolattal va16 ellhthsa 81.143 eFt 
F O V ~ ~ O S ~  ~ n k o r m a n ~ z a t  felk fennallo tartozb 1.498.840 eFt 

A fentiekben emlitett kkt hatarozat 2006-ban azkrt sziiletett, hogy az 
onkormanyzat a towknyesseget meg tudja tartani a koltskgvetksi 
rendeletalkot~s~n~l,  vklemknyem szerint, azok nem vonhat6k vissza. 

A visszavonasra javasolt 81/2006.(11.21.)Kt. szamu hatarozat tartalminal 
fogva sern vonhat6 vissza, mivel a hatarozatban az athuzod6 kotelezettskg, 
az 1.700.537 eFt egy osszegben szerepel, az 1.498.840 eFt nem is lathat6 
benne. 

2.1 A fovarosi ks a keruleti onkormanyzat ltozott 2008. novemberkben megkotott 
megallapodas alapjan az onkormanyzatnak lehetoskge van a fenti tartozas 
rkszletekben tortkno megfizetkskre, oly modon, hogy a targykvi befizetksi 
kotelezettskg mellett a tartozasbol evente 1 12.0 10 eFt-ot kell torlesztenie. 

Az 1993. 6vi LXXVIII. torvkny 63. (1) bekezdese meghatarozza minden Cvben a 
befizetesi kotelezettseg teljesiteset, amelyet nem irhat felul a jelenleg megkotott 
megallapodas, annak ellenkre sem, hogy mindkit onkormhnyzat kozgyiilkse, illetve 
kkpviselo-testulete elfogadta. Szamolni kell azzal a lehetosCggel is, ha a fovaros a 
jovoben, a torvCnyben meghatarozottaknak ,,azonnalV CrvCnyt akar szerezni. 

3.1 A kozel 1,5 milliard Ft olyan tartalkkot jelent az onkorminyzat szamara, 
amely a visszafizetks meghatirozott szakaszaban 100 rnilli6 Ft-ot meghalad6 
jovedelmet terrnelhet. 

4.1 2009-ben a keruleti beruhazasokra tervezett eloiranyzatnak az 10 %-a 
sem keriilt az elso fklkvben kifizetksre. Ezek, tovabba a 2010 kvre tervezett, 
vagy modositott feladatok is igen feszitett munkavegzkst igknyelnek az ezzel 
foglalkozokto1. ES a fejlesztksi feladatok, a beruhazbok jo szinvonalh, palyazat 
esetkn az eloirasok maximalis betartasa mellett tortkno megval6sitAsa, az 
onkormanyzat elemi krdeke. 

Az orszag jelenlegi helyzete a gazdasag novekedkse krdekkben a beruhazasok 
fokozasara osztonoz. Ezt igazolja az europai unios palyazatoknil az elolegre 
vonatkozo szabalyok modositasa, az eloleg osszegknek megemelkse. Azonban 
az onkormanyzati beruhazasok nem termelo beruh8zasok. Ezek az eddiginkl 
fokozottabb, gyorsabb megval6s.ulasa nincs hatassal a gazdasag klknkit6skre. 
A finanszirozasukra tekintettel az onkormhnyzat koltskgvetksi poziciojht viszont 
tovabb ronthatj hk. 
Szamolni kell a mar megnyert, illetve folyamatban lkvo uni6s palyazatainkkal 
olyan tekintetben is, hogy altalunk fel nem mkrt, adott esetben jelentos 
miikodksi (fenntartasi, orzksi stb.) tobbletkiadassal jarnalt. 



5.1 ~ttekintve az eloterjesztksben meghatarozott feladatokat, az alapfeladatokat 
ellat6 intkzmknyek felujitasa kivktelevel, a 1,5 milliard Ft tervezett 
felhasznhliisa nem jelent szamottevo valtozast a keriiletben its az elgondolt 
idore tervezett megval6sitasa is sok tekintetben kittsitges. 

Megiegyzem: a kozbiztonsagi feladatok ellatasa nem onkormanyzati feladat, 
ugyanakkor az elmult kvekben csak az eszaki bevktelekbol 145 milli6 Ft-ot 
biztositott ilyen iranyu fejlesztksekre az onkormanyzat. Az eloterjesztksbol nem 
lathat6, hogy a 70 milli6 Ft milyen tovabbi fejlesztitst takar. 

Budapest, 2009. szeptember 10. 

Halmos Istvhnnit 
agazatvezeto 
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