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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testtileti tilés időpontj a:2012. februfu 2.

Táľgy: Dtintés támogatási szerződés megkötéséľől hatĺisági végľehajtás

A napiľenđet nyílt ülésen kell tárgyalni, a hatáłrozat elfogadásźůloz minősített
szav azattobb sé g sztik sé ge s.
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VárosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatfu ozati jav as|at a bizottság számár a:

A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testiilet!

Képviselő-testületĹink 25312010. (VI.30) szám alatti határozatával döntött anő|, hogy a
Budapest, VIII. ker. Szigony u. 2A sz. alatti ttľsashtn telkén (Baĺoss utca felőli oldal)
engedély nélkül létesült zöldséges pavilon építésügyi eljárásban kiadott (bíľósági
jogorvoslatot követően helyben hagyott) bontásra kötelezését, melynek várhatő költsége 1.500
eFt, a Nęmzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium áItaI felajánlott 1.500 eFt
visszatérítendő támogatásból hajtj a végre.

A fenti számu határozat fe|hata|mazta a po|gármestert a támogatási szerzőđés aláírására, a
szükséges nyl|atkozatok megadására.201'0.júliusában atámogattlsi szerzodés létrejĺitt.

A minisztériumban tortént átalakulás lehetővé tette vissza nem téľítendő támogatás igénylését,
ezért a Belügyminisztérium, mint az NFGM jogutódja 2011.december 20-án döntött arról,
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hogy 1.338.268,- Ft utófinanszírozásu vissza nem térítendő támogatést ađ a hatósági
végrehaj tás elősegítéséľe.

A minisztérium az e|őző szerződés felbontásával egyidejűleg vÍssza nem téľítendő
támogatási szerzóďéstkot az onkormĺĺnyzatta|. A támogatás tisszege 1.338.268,. Ft a bontás
hatósági végľehajtásźnak vfuható költségére benyújtott traján|at I.352.920,- Ft, gyakorlatíIag
atźtmogatás összege 1007o-os mértékiĺ (aze|térés oka adminisztrációs hiba).

A zöldséges pavilon szabźůyta\ansága2005 óta fennáll, a bontási kötelezettség végrehajtása
érdekében több döntés született, melyek jogorvoslati eljárást követően végľehajthatóak. A
pavilon bontása a mai napig nem történt meg, kötelezett ezen kcjtęlezettségének nem tett
eleget, ezért a szabá|yta|artság megsziintetésę érdekében szükséges és elkerülhetetlen a
hatósági végľehajtás. A végrehajtás megvalósításának határideje: 20|2. április 30.

A végrehajtás kciltségének utólagos finanszírozásban nýjtott tĺímogatási ĺisszeg vissza nem
térítendő, tehát amennyiben a kciltségek behajtása sikeresen megtĺirténik a kötelezetÍterhéte, a

szeruő dé ses ö s sze g me gmaľad az önkoľm źny zatnak.

A Képviselő-testiilet döntésę a helyi önkormanyzatok'rő| szóló 1990. évi LXV. tĺlrvény 2. $

(2)bekezdésén, valamint a 10. $ (1) bękezdés d) pontján alapul.

KéľemazaLábbíhatźtrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1, a25312010. (VI.30.) számű képviselő-testülęti határozattaljóvahagyott NFGM 1.500 eFt
tisszegű Támogatás i szerzodés felbontását elfogadj a.

2. a hatfuozat 1. pontja a|apján felhatalmazza a polgármester:t az előterjesĺés 1. sz.

mellékletét képező - az NGFM-mel 2010. júliusában kötött 1.500.000,-Ft összegű,
visszatérítendő - Tĺĺmogatási szerződés felbontásáról szóló Belügyminisztérium źita|
előkészített szerzo đés a|áfu ásár a.

3. elfogadja a Beliigyminisztéľium által felajĺĺnlott I.338.268,- Ft összegű vissza nem
térítęndő támo gatást a ható sági vé grehaj tás me gse gítésére.

4. a hatátozat 3. pontja a|apján fe|hata|mazza a po|gáľmestert az e|őterjesztés 2. sz.

mellékletét képező I'338.268,-Ft összegű - a Baľoss u. - Szigony u. sarkán lévő, kisnyomású
gázelosztő vezetékľę települt faház melléképítmény elbontásának _ ,,hatősági végrehajtás
elősegítésére a Belügyminisztérium, mint tźtmogatőval kötendő, utófinanszírozásu, vissza nem
térítendő pénzugyi támogatástól szóló támogatási szerződés és a szęrződéshez kapcsolódó
nyiIatkozatoka|áírásáľa'

5. ahatározatban foglaltakľa tekintettel a2OI2. évi költségvetésben az onkormányzat és a
Polgáľmesteri Hivatal 12103 cím bevételi múködési támogatás éÍtélr,rl bevétel
e|őháĺyzatát I.338.268,- Ft-tal, a kiadás dologi eIőirányzatát I.352,920,- Ft-tal tervezze meg
a Szigony u. 2lA sz, a|atti társasház telkén (a Baľoss utca felé) engedély nélkül létesült
zöldséges pavilon bontása miatt.

6. a 4. pont szeľinti támogatás utófinanszítozása miatt az átmenetileg szabad pénzeszkozbő|
biztosítj a a ttlmogatási szerződésben foglaltak végrehaj tásáta a pénz.jgyi fedezetet.



7. felkéri a polgármesteľt a végrehajtás költségeinek behajtásĺíľa vonatkozó intézkędések
megtételére.

8. felkéľi a polgáľmesteľt, a 2012 évi költségvetés teľvezéséné| a hatźrozatban foglaltakat
vegye figyelembe.

Felelős : polgĺármester
Határidő: 1-6. pontok esetén 2012. februźtr 02.

7. pont esetén a végľehajtrĺsi cljríľĺís lcfolytatrísĺít kĺjvctőcn
8. pont esetén a201,2. évi költségvetés tervezése

Budapest, z}Iz.január 1 9.
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