
 

Budakalász Város Polgármestere 
 

          

193/2013.(XI.8.) sz. előterjesztés 
 

 
 
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

A Képviselő-testület 2013. november 8-ai rendkívüli ülésére 
 

 

Tárgy:   Javaslat előleg visszafizetési fedezet biztosítására 

Készítette:  Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 
 
Egyeztetve: Hegyvári János városfejlesztési osztályvezető 
 
Látta:  dr. Molnár Éva jegyző 
  
  
         
 

 
 
 

Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
  

 
 
 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni 
 

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
   

Tárgy: Javaslat előleg visszafizetési fedezet biztosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk a Közép-Magyarországi Fejlesztési Tanács 2009. augusztus 
7-i döntése alapján a Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, 
korszerűsítésének támogatása (TEUT) c. pályázatán 9.924.715,- Ft támogatást 
nyert, melyből a Kovács Lajos és a Rózsa utcák újultak meg. A kivitelezés teljes 
költsége 23.502.604,- Ft volt, a műszaki átadás-átvétel 2010. szeptember 10-én 
megtörtént. A pályázati forrás terhére előzetesen 3.969.880,- Ft előleget igényel-
tünk, amelyről a kivitelezés megkezdésekor a zárszámadás keretében részletesen 
elszámoltunk a Magyar Államkincstár felé. Mivel ilyen irányú elszámolás tör-
tént, a beruházó abban a tudatban volt, hogy az elszámolás megtörtént. 
Az előleget biztosító Fejlesztési Tanács tudomásul véve a fenti jellegű elszámo-
lást, ezen kívül további elszámolást kért. Egyeztető tárgyalások zajlottak, határ-
idő-módosítások történtek. 
 
Méltányossági kérelmet nyújtottunk be annak érdekében, hogy elfogadásra ke-
rüljön az elszámolás, de erről nemleges volt a Közép-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács döntése.  
 
2013. november 4-i dátummal született meg a Pro Régió Nonprofit Közhasznú 
Kft felhívása, melyben a 2010-ben folyósított előleg visszafizetésére szólítanak 
fel, az igénybevétel napjától a támogatási döntés visszavonásáig számított ka-
mattal együtt. (a Pro Régió levele az előterjesztés mellékletét képezi) Megje-
gyezzük, hogy a Pro Régió mindeddig nem kérte a folyósított előleg visszafize-
tését. 
 
Ez a visszafizetési kötelezettség összesen 4.469.628,- Ft, melynek fedezeteként 
a tartalékok között szereplő Pályázati önrészt javaslom. Ez a keret fedezetet biz-
tosít a visszafizetésre, így újabb forrás bevonása nem szükséges. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
1. Határozati javaslat:  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 



11. sorában szereplő Pályázati önrészek terhére 4.470 E Ft-ot biztosít a 
KMRFT-TEUT-150/2009 regisztrációs számú pályázat előlegének és igénybe-
vételi kamatának visszafizetésére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a visszafizetésről haladéktalanul gondoskodjon, és a költségvetés követke-
ző módosítása során a módosítást építse be a rendelet tervezetbe. 
 
Határidő:  a visszafizetésre 2013. november 12., a rendele-

ten történő átvezetésre a költségvetés következő 
módosítása 

Felelős: polgármester 
 
Budakalász, 2013. november 7. 
 
 

 Rogán László 
     polgármester 
 
 
Melléklet: Pro Régió 2013. november 4-én kelt felhívása 



 


