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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel � -testületének 
42/2004. (I I I . 9.) K t. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel

�
-testülete a Pismány városrész csatornázása I. 

ütem céltámogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt: 
 
I . A beruházás pénzügyi for rásai: 
 
I.1. A beruházás összköltsége: 987 646 ezer forint.  
 
I.2. A Képvisel

�
-testület saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 304 988 ezer 

forintot - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - biztosítja. 
 
I.3. A saját forrás összegéb

�
l: 

   
   Saját bevétel:    304 988 ezer forint 
   Lakossági hozzájárulás:  287 600 ezer forint  

(Amennyiben a beruházás megvalósításához  
víziközm� -társulati hitel igénybevételét tervezik,  
úgy az annak fedezetéül szolgáló lakossági  
hozzájárulást is e soron kell szerepeltetni.)    

   Hitel:     ……-…….. ezer forint 
    
   Egyéb állami támogatások  ……-…….. ezer forint 
      ebb

�
l: 

  KAC:        ……-…….. ezer forint 
     VICE:       ……-…….. ezer forint 
     CÉDE:   ……-…….. ezer forint 
     TERKI:    ……-…….. ezer forint 
     Egyéb:   ……-…….. ezer forint 
   EU támogatások:   ……-…..… ezer forint 
   Egyéb:     ……-…….. ezer forint 
 
I.4. A Képvisel

�
-testület a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja: 

 
Lekötött betét:       ……-…….. ezer forint  
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:        304 988 ezer forint  
Privatizációból származó bevétel (pl. gázközm�  
juttatás):       ……-…….. ezer forint  
Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemelteté- 



 

 

séb
�
l, koncesszióból származó bevétel:   ……-…….. ezer forint 

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel  (önkormány- 
zati körön belül):      ……-…….. ezer forint 
Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények, 
egyéb értékpapírok értékesítése:    ……-…….. ezer forint 
Osztalék- és hozambevétel:     ……-…….. ezer forint 
Egyéb (rövid megnevezéssel):     ....…-…….. ezer forint 
Összesen:           304 988  ezer  for int 
 
1.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó lakossági hozzájárulás  
       összege (szennyvízberuházás esetén):     200 ezer forint/bekötés. 
 
1.6. A Képvisel

�
-testület az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-a szerint a beruházási adatlap 
szerinti ütemezésben az alábbiak szerint igazolja (Cct. 10.§. (3) b)). Ezen adatlappal 
egyidej � leg nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére 
és az azt követ

�
 két évre vonatkozóan megfelel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 88.§.-ában foglaltaknak. (Az önkormányzatnak az 1.6. pontot kizárólag 
abban az esetben kell kitöltenie, amennyiben az igénybejelentésben megjelölt 
beruházásához hitelt kíván felvenni!) 

 
 

Ezer forintra kerekítve 
   Ebb� l 

No. Megnevezés Összesen ……. ……. ……. ……. ……. 
   éves ütemek 

1. Saját folyó bevétel 
 

      

1.1. Helyi adók       
1.2. Illetékbevételek       
1.3. Bírságok       
1.4. Kamatbevételek       
1.5. Egyéb sajátos bevételek 

 
      

2. Rövid lejáratú kötelezettségek 
(az 1990. évi LXV. törvény  
88. § (6) bekezdése szerint) 
 

      

2.1. T� ke- és kamattörlesztés        
2.2. Lízing díj 

 
      

3. Korrigált saját folyó bevétel 
[(1.-2.)*0,7] 
 

      

4. Az önkormányzat által adott 
év(ek)ben még vállalható 
fizetési kötelezettségek (az 
önkormányzat részére legfeljebb 
ezen összeg erejéig bocsátható 
ki hitelígérvény) (3.≥4.)  

      

 
 
 
 



 

 

I I .  A településrendezési tervvel való összhang: 
 
A Képvisel

�
-testület igazolja, hogy a céltámogatással megvalósítandó beruházás a 21/2002. 

(VI I .15.) Önk. sz. rendeletben elfogadott településrendezési tervvel összhangban van.  
 
I I I . Tulajdonjog: 
 
A Képvisel � -testület igazolja, hogy a céltámogatással megvalósítandó beruházás (kivéve  
szennyvízcsatorna, egészségügyi gép-m� szer beszerzés, állami tulajdonú közintézmények 
alatti pinceingatlanok veszélyelhárítása, valamint természetes partfalak által veszélyeztetett 
állami tulajdonú közintézmények veszélyelhárítása) az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lév �  teher-, per -, és igénymentes ingatlanon valósul meg.  
E határozathoz az önkormányzatnak a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot csatolnia kell 
(kivéve szennyvízcsatorna-hálózat építése, egészségügyi gép-m� szer beszerzés). A 
pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatai esetében a 
veszélyeztetett ingatlan (állami, önkormányzati tulajdonú közintézmény, belterületi közút, 
közpark) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját. 
 
 
IV. Kötelez�  feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése: 
 
Az Önkormányzat az igénybejelentést megel

�
z

�
 tíz évben az igénybejelentésben megjelölt 

ugyanazon kötelez
�
 feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el. 

 
Amennyiben az Önkormányzat az igénybejelentést megel

�
z

�
 tíz évben e vagyonát 

elidegenítette, úgy nyilatkozik, hogy az elidegenítést m� szaki vagy szakmai okok tették 
szükségessé. Az elidegenítésb

�
l befolyt vételárat vagy annak megfelel

�
 összeget az 

önkormányzat saját forrásként a fenti beruházásra biztosítja (Cct. 19. § (2) ). 
 
Felel � s:  Polgármester, Jegyz

�
 

Határ id � :  folyamatos 
 

 
k. m. f. 

 
 

Miakich Gábor  s.k.                                                         Szabó Géza  s.k. 
          polgármester              aljegyz

�
, mb. jegyz

�
  

  
 
Kapja: 

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda -  irattár 
2. A Képvisel

�
-testület tagjai 

3.  M� szaki Iroda - intézkedésre 
Közzétéve a GroupWise-on és a Weboldalon. 

A kiadmány hiteléül: 
Szentendre, 2004. március 10. 
 
Ancsin Mária 
jegyz

�
könyvvezet

�
 


