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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

0.JG_. számú előterjesztés 

az ERECO Zrt. által nyújtott államháztartáson kívüli támogatás átvételének 
jóváhagyásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt. (1106 Budapest, 
Gránátos u. 1-3.) levelében tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy a Kőbányai Gesztenye 
Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) játszóudvarának beruházásához 400 OOO Ft összegű 
támogatást ajánl fel (2. melléklet). 

Levelében előadja, hogy - tekintettel a társaság kőbányai székhelyére - lényegesnek tatja a 
helyi lakosság érdekeit szolgáló fejlesztések, beruházások támogatását és abban részt kíván 
venni. 

II. Hatásvizsgálat 

A támogatási összeg felhasználásávallehetőség nyílik a Gesztenye Óvoda játszóudvarának és 
a játszóeszkö:z:öknek a bővítésére. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8.§ (l) bekezdése értelmében az önállóan működő és 
gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv államháztartásan kívülről 
működési és felhalmozási célra pénzeszközt a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával 
vehet át. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet jóváhagyását az összeg átvételéhez. 

A támogatási összeg megállapodás keretében kerül átadásra, amelyben a felek szabályozzák a 
felhasználás és az elszámolás feltételeit. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. október" Á{." 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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· Radványi Gábor 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2013. ( ... )határozata 

államháztartáson kívüli támogatás átvételének 
jóváhagyásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat jogi személy részére jóváhagyja az ERECO 
Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt. (1106 Budapest, Gránátos u. l-
3., Cg. 01-10-042274) 400 OOO Ft összegű támogatásának átvételét. A fenti összeggel a 
Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (IL 21.) önkormányzati rendelet 10. mellékletét megemeli új 
költségvetési sor (Kőbányai Gesztenye Óvoda játszóudvara) létrehozásával. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgáriDestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgáriDestert a támogatási szerződés l. melléklet szerinti 
tartalommal történő aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Városüzemeltetési Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



l. melléklet a . ..12013. (. . .) KÖKT határozathoz 

MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről az ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és 
Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: ll 06 Budapest, 
Gránátos u. 1-3., Cg.: 01-10-042274) képviseletében Bruno Le Sech és Dauphin 
Guillaume Curt igazgatósági tagok mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, 
Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, bankszámlaszáma: OTP 
Bank Nyrt. 11784009-1551 0000) képviseletében Kovács Róbert polgármester 
megbízásából Radványi Gábor alpolgármester mint támogatott (a továbbiakban: 
Támogatott), együttesen mint Szerződő Felek 

között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

A támogatásicélmeghatározása 

l. A támogatás célja a helyi lakosság érdekeit szolgáló fejlesztések, beruházások támogatása 
olymódon, hogy a Támogató a Kőbányai Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 
8.) játszóudvarának fejlesztéséhez támogatást nyújt vissza nem térítendő pénzeszköz 
átadássaL 

A támogatás összege és felhasználhatósága 

2. A Támogató - a jelen megállapodás aláírását követő 15 napon belül - 400 OOO Ft, azaz 
négyesszázezer forint vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt a Támogatott 
részére. 

3. A Támogatott a 2. pontban meghatározott összeget csak és kizárólag az l. pontban 
meghatározott támogatási célra, rendeltetésszerűen használhatja fel utólagos elszámolási 
kötelezettséggeL 

Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 

4. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2013. december 15-éig 
tételesen elszámolni oly módon, hogy a számlák hitelesített másolatát átadja a 
Támogatónak az eredeti számla bemutatása mellet. 

5. A Támogató a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig bármikor 
ellenőrizheti, az ellenőrzést a Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az 
ellenőr rendelkezésére bocsátásávaL 

Visszatérítési kötelezettség 

6. A Támogatott köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem használt, illetve 
nem szabályszerűen elszámolt összegét, valamint nem a támogatási célra felhasznált 

l 



részét az elszámolásra rendelkezésre álló határidő - 2013. december 31. - elteltét követő 
15 napon belül, a támogatási összeg átutalásának napjától a visszafizetés napjáig járó évi 
l O %-os kamataival együtt. 

Egyéb rendelkezések 

7. A Támogató képviselője a 3/2012. (III. 1.) polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján 
jogosult a szerződés aláírására. 

8. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

9. A szerződés két oldalon öt példányban készült. 

10. A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőtjóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2013 ............. .. 

Támogató 
ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó 

és Környezetvédelmi Zrt. 
Bruno Le Sech és Dauphin Guillaume Curt 

igazgatósági tagok 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
csoportvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly 
aljegyző 

dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 

Budapest, 20 13. .. .......... .. 

Támogatott 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert polgármester megbízásából 
Radványi Gábor alpolgármester 
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