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Tárgy: Javaslat Pro-régiós pályázaton
elnyert összeg nem elszámolható
részének lemondásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

2008 évben a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács lebonyolításában a települési
szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása program során pályázaton
támogatást nyertünk, öt másik utca (Mázsa utca, Mádi utca, Balkán utca, Előd utca, Száraz utca)
mellett a Bp. X. ker. Kabai utca útfelújítására.
A megadott normatívák alapján számított 8.462.600 Ft bekerülési összeg 50%-át, azaz
4.231.300 Ft összegű támogatást ítéltek meg Önkormányzatunknak.
A támogatási szerződés aláírása után kerülhetett sor a Közbeszerzési eljárás és a tényleges
kivitelezés lebonyolítására, amely eredményeként a nyertes vállalkozóval 9.963.175 Ft értékű
vállalkozói szerződést kötöttünk. Ez az ár más, nem elszámolható járulékos költséget is
tartalmazott, úgymint ideiglenes forgalomtechnika, törmelék lerakóhelyi díj, padkarendezés,
járdaszakasz építés stb.
A pályázat feltételei szerint a kivitelezés teljes összegét önkormányzatunknak kellett
megelőlegeznie, csak a sikeres elszámolás után történhet meg a megítélt támogatás átutalása.
A Magyar Államkincstár felé történt elszámolás során megállapítást nyert, hogy a támogatott
tételek mértéke kevesebb lett, így támogatási összegként 3.799.484.-Ft került átutalásra
Önkormányzatunk részére. Tekintettel arra, hogy a pályázat műszaki tartalmát az odaítélést
követően megváltoztatni nem lehet, így a 431.816.-Ft különbözeti összeget sem itt sem máshol
nem használhatjuk fel.
Az utóellenőrzés során kérte az Államkincstár, hogy a fenti összegről a képviselő- testület
határozatban mondjon le, és ezt küldjük meg egy a polgármester úr által aláírt lemondó
nyilatkozatban.
Az előterjesztést a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság soros ülésén tárgyalja ,
amelyről a bizottság elnöke szóban tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben leírtak alapján a lemondó
nyilatkozat polgármester úr által történő aláírásához hozzájárulni szíveskedjenek.

Uí

2
Határozati javaslat:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évben a
Budapest X. kerület Kabai utca útfelújításához 010006008U támogatási számú pályázaton nyert
támogatási összegéből 431.816.-Ft-ról lemond, egyben felhatalmazza a polgármestert a lemondó
nyilatkozat aláírására.
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