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KIVONAT 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel
�
-testületének 

2004. március 30-i rendkívüli ülésér
�
l készült jegyz

�
könyvéb

�
l 

   
1. Sürg� sségi indítvány Pismány szennyvízcsatornázása I . üteméhez céltámogatási 

igény bejelentésér � l 
El � adó: Miakich Gábor polgármester  

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel � -testületének 
49/2004. (I I I . 30.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel

�
-testülete a 42/2004. (III. 9.) Kt. sz. határozatának 

I.1., I.2., I.3. és I.4. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
 
„ I . A beruházás pénzügyi for rásai: 
 
I.1. A beruházás összköltsége: 997.523 ezer forint.  
 
I.2. A Képvisel

�
-testület saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 598.514 ezer 

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

�
l: 

   
   Saját bevétel:    310.914 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:    310.914    ezer forint  
Privatizációból származó bevétel (pl. gázközm�  
juttatás):       ……-…….. ezer forint  
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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:          310.914   ezer  for int” . 
 
Felel � s:     Polgármester, Jegyz

�
 

Határ id � : 2004. április 1. 
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 31. 
 
Ancsin Mária 
jegyz

�
könyvvezet

�
 


