
Szentes Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda 
6600 Szentes, Kossuth tér 6. , 6601. Szentes, Pf. 58. Telefon: 63/510-300 
 
02-3033-35/2006. 
      Tárgy: TERKI támogatásról való lemondás 
      Melléklet: 2 db 
 
 
Szentes Város Önkormányzat 
Képviselõ-testülete 
 
S z e n t e s 
 
 
Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
Az Önkormányzat területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatást nyert, többek 
között 
  - Gázvezeték építésre – Magyari, Lavotta, Dankó Pista utcák és Bihari soron , 
  - Külterületi tanyavillamosításra.  
 
A fenti helyszíneken a kivitelezõk befejezték a munkálatokat, a pénzügyi elszámolások és a 
létesítmények üzembe helyezése megtörtént.  
 
A kivitelezõkkel megkötött szerzõdések és a mûszaki ellenõr által jóváhagyott számlák 
alapján a megítélt TERKI támogatásokat a 2006. évi Áfa törvény módosítása miatt teljes 
egészében nem lehet igénybe venni, így a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet alapján a fel nem 
használt támogatásról Képviselõ-testületnek le kell mondania.   

         Forintban 

Megnevezés megítélt 
támogatás 

felhasznált 
támogatás 

fel nem 
használt keret 

Gázvezeték építés – Magyari, Lavotta, 
Dankó Pista utcák és Bihari soron 

 
13.257.923 

 
12.752.764 

 
505.159 

Külterületi tanyavillamosítás 9.800.000 9.408.000 392.000 
 összesen: 897.159 

 
A fentiek figyelembevételével, kérem, hogy a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú 
támogatások lemondásával kapcsolatos elõterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek.  
 
 
………/2006. (XI…) KT. 
Tárgy: Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásokról való lemondás 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Képviselõ-testület megtárgyalta a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú fel nem 
használt támogatásokkal kapcsolatos elõterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 



1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a Gázvezeték építés – Magyari, 
Lavotta, Dankó Pista utcák és Bihari soron megnevezésû fejlesztéshez fel nem 
használt 505.159,- Ft összegû TERKI támogatásról lemond.  

2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a Külterületi tanyavillamosítás 
megnevezésû fejlesztéshez fel nem használt 392.000,- Ft összegû TERKI 
támogatásról lemond.  

 
 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú 
támogatások lemondásával kapcsolatos intézkedés megtételére. 
 
 
Határidõ: 2006. november 30. 
Felelõs: Polgármester 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
 Szentes Város Polgármestere – Helyben 
 Szentes Város Jegyzõje – Helyben 
 Jegyzõi Iroda és általa az érintettek – Helyben 
 Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács – Szeged, Rákóczi tér  
 
 
Szentes, 2006. november 13. 
          

Krajsóczki Sándorné   
               irodavezetõ 



1 . oldal 

  
   
 

10. számú melléklet a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez 

LEMONDÓ NYILATKOZAT,    
felhalmozási feladathoz nyújtott céljellegû decentralizált támogatásról  

 A döntés azonosító száma, sorszáma:  0620043315 
  
 Az önkormányzat KSH kódja:  0  6  1  4  4 5  6  
  
 Az önkormányzat neve: Szentes Város Önkormányzat 
  
 A felhalmozási feladat megnevezése: Középnyomású gázvezeték kiépítése a Magyari, Lavotta, Dankó Pista 
utcákban és a Bihari soron 
  
 Képviselõ -testületi határozat száma: 122/2006. (VI. 30.) KT 
  
 A támogatás lemondásának üteméve: 2006. év 
          
     Megnevezés 
         Ebbõl lemondás vagy visszafizetés 
       Támogatás    nem ÁSZ vizsgálat szerint 
   Sorszám  Megnevezés  összesen  

(Ft) 
 ÁSZ 

vizsgálat 
szerint 

   
saját  

elhatározás  

Megyei 
Terület-  

fejlesztési  
Tanács döntése 

alapján 
       (1)=(2)+(4)  

+(6) 
 Ft  
(2) 

 Ok  
(3) 

 Ft  
(4) 

Ok  
(5) 

 Ft  
(6) 

 Ok  
(7) 

   1.    1.1.    Éves támogatás összege 6.794.923,-         
       1.2.    Ténylegesen felhasznált összeg 6.289.764,-         
       1.3.    Maradvány összesen          
           a) 1.1-1.2. 505.159,-    505.159,- „2”, „8”     
           b) 1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5. 505.159,-    505.159,- „2”, „8”     
       1.3.1.    Maradványból le sem hívott és 

már lemondott összeg 
         

       1.3.2.    Maradványból le sem hívott 
összeg, amely jelenleg kerül 
lemondásra 

505.159,- 505.159,-
„2”, „8”     

       1.3.3.    Maradványból lehívott, korábban 
már véglegesen visszafizetett 
összeg 

         

       1.3.4.    Maradványból lehívott, ezen 
elszámolással egy idõben 
véglegesen visszafizetett összeg 

         

       1.3.5.    Maradványból várható további 
felhasználás 

         

   2.    Végleges visszafizetés ÁSZ vizsgálat szerint (1.3.3.)   
(1.3.3. Maradványból lehívott, korábban már véglegesen visszafizetett összeg) 

       Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt: 
............................................................................................. 

  

       Számla száma, amelyre a visszafizetés történt: 
......................................................................................................... 

  



2 . oldal 

  
   
 

LEMONDÓ NYILATKOZAT  
felhalmozási feladathoz nyújtott céljellegû decentralizált támogatásról  

 Sor- 
szám 

  
 Megnevezés 

   3.     Végleges visszafizetés nem ÁSZ vizsgálat szerint, saját elhatározásból (1.3.4.)   
(1.3.3. Maradványból lehívott, korábban már véglegesen visszafizetett összeg) 

       Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt: 
................................................................................................ 

       Számla száma, amelyre a visszafizetés történt: 
............................................................................................................ 

   4.    Végleges visszafizetés nem ÁSZ vizsgálat szerint, a Megyei Területfejlesztési Tanács döntése 
alapján (1.3.3.)   
(1.3.3. Maradványból lehívott, korábban már véglegesen visszafizetett összeg) 

       Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt: 
................................................................................................ 

       Számla száma, amelyre a visszafizetés történt: 
............................................................................................................ 

   5.    Végleges visszafizetés ÁSZ vizsgálat szerint (1.3.4.)   

(1.3.4. Maradványból lehívott, elszámolással egy idõben véglegesen visszafizetett összeg) 
       Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt: 

................................................................................................ 
       Számla száma, amelyre a visszafizetés történt: 

............................................................................................................ 
   6.    Végleges visszafizetés nem ÁSZ vizsgálat szerint, saját elhatározásból (1.3.4.)   

(1.3.4. Maradványból lehívott, ezen elszámolással egy idõben véglegesen visszafizetett összeg) 
       Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt: 

................................................................................................ 
       Számla száma, amelyre a visszafizetés történt: 

............................................................................................................ 
   7.    Végleges visszafizetés nem ÁSZ vizsgálat szerint, a Megyei Területfejlesztési Tanács döntése 

alapján (1.3.4.)   
(1.3.4. Maradványból lehívott, ezen elszámolással egy idõben véglegesen visszafizetett összeg) 

       Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt: 
................................................................................................ 

       Számla száma, amelyre a visszafizetés történt: 
............................................................................................................ 

   8.    Céltámogatással megvalósuló beruházás esetén 
         a céltámogatásról lemondó nyilatkozatot tett (Igen/Nem)  
         a céltámogatásról lemondó nyilatkozat kitöltése esetén a lemondás összege 

.................................................... 
       A lemondási ok 

értékei:   
 1.  Saját forrás hiánya  2.  Alacsonyabb költség   

         3.   ÁFA visszatérítés  4.   Társult település kiválása   
         5.   ÁSZ vizsgálata  6.   Jogosultság elvesztése   
         7.   A Megyei Terület-

fejlesztési Tanács döntése 
 8.   Egyéb ok: ÁFA módosulás    

Kelt: Szentes , 2006 . év november   hó 13. nap . 

P. H. 

                                                   polgármester 



1 . oldal 

  
   
 

10. számú melléklet a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez 

LEMONDÓ NYILATKOZAT,    
felhalmozási feladathoz nyújtott céljellegû decentralizált támogatásról  

 A döntés azonosító száma, sorszáma:  062005331501 
  
 Az önkormányzat KSH kódja:  0  6  1  4  4 5  6  
  
 Az önkormányzat neve: Szentes Város Önkormányzat 
  
 A felhalmozási feladat megnevezése: Külterületi tanyavillamosítás 
  
 Képviselõ -testületi határozat száma: …./2006. (XI. ……) KT 
  
 A támogatás lemondásának üteméve: 2005. év 
          
     Megnevezés 
         Ebbõl lemondás vagy visszafizetés 
       Támogatás    nem ÁSZ vizsgálat szerint 
   Sorszám  Megnevezés  összesen  

(Ft) 
 ÁSZ 

vizsgálat 
szerint 

   
saját  

elhatározás  

Megyei 
Terület-  

fejlesztési  
Tanács döntése 

alapján 
       (1)=(2)+(4)  

+(6) 
 Ft  
(2) 

 Ok  
(3) 

 Ft  
(4) 

Ok  
(5) 

 Ft  
(6) 

 Ok  
(7) 

   1.    1.1.    Éves támogatás összege 9.800.000,-         
       1.2.    Ténylegesen felhasznált összeg 9.408.000,-         
       1.3.    Maradvány összesen          
           a) 1.1-1.2. 392.000,-    392.000,-  „8”     
           b) 1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5. 392.000,-    392.000,-  „8”     
       1.3.1.    Maradványból le sem hívott és 

már lemondott összeg 
         

       1.3.2.    Maradványból le sem hívott 
összeg, amely jelenleg kerül 
lemondásra 

392.000,- 392.000,-
 „8”     

       1.3.3.    Maradványból lehívott, korábban 
már véglegesen visszafizetett 
összeg 

         

       1.3.4.    Maradványból lehívott, ezen 
elszámolással egy idõben 
véglegesen visszafizetett összeg 

         

       1.3.5.    Maradványból várható további 
felhasználás 

         

   2.    Végleges visszafizetés ÁSZ vizsgálat szerint (1.3.3.)   
(1.3.3. Maradványból lehívott, korábban már véglegesen visszafizetett összeg) 

       Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt: 
............................................................................................. 

  

       Számla száma, amelyre a visszafizetés történt: 
......................................................................................................... 

  



2 . oldal 

  
   
 

LEMONDÓ NYILATKOZAT  
felhalmozási feladathoz nyújtott céljellegû decentralizált támogatásról  

 Sor- 
szám 

  
 Megnevezés 

   3.     Végleges visszafizetés nem ÁSZ vizsgálat szerint, saját elhatározásból (1.3.4.)   
(1.3.3. Maradványból lehívott, korábban már véglegesen visszafizetett összeg) 

       Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt: 
................................................................................................ 

       Számla száma, amelyre a visszafizetés történt: 
............................................................................................................ 

   4.    Végleges visszafizetés nem ÁSZ vizsgálat szerint, a Megyei Területfejlesztési Tanács döntése 
alapján (1.3.3.)   
(1.3.3. Maradványból lehívott, korábban már véglegesen visszafizetett összeg) 

       Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt: 
................................................................................................ 

       Számla száma, amelyre a visszafizetés történt: 
............................................................................................................ 

   5.    Végleges visszafizetés ÁSZ vizsgálat szerint (1.3.4.)   

(1.3.4. Maradványból lehívott, elszámolással egy idõben véglegesen visszafizetett összeg) 
       Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt: 

................................................................................................ 
       Számla száma, amelyre a visszafizetés történt: 

............................................................................................................ 
   6.    Végleges visszafizetés nem ÁSZ vizsgálat szerint, saját elhatározásból (1.3.4.)   

(1.3.4. Maradványból lehívott, ezen elszámolással egy idõben véglegesen visszafizetett összeg) 
       Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt: 

................................................................................................ 
       Számla száma, amelyre a visszafizetés történt: 

............................................................................................................ 
   7.    Végleges visszafizetés nem ÁSZ vizsgálat szerint, a Megyei Területfejlesztési Tanács döntése 

alapján (1.3.4.)   
(1.3.4. Maradványból lehívott, ezen elszámolással egy idõben véglegesen visszafizetett összeg) 

       Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt: 
................................................................................................ 

       Számla száma, amelyre a visszafizetés történt: 
............................................................................................................ 

   8.    Céltámogatással megvalósuló beruházás esetén 
         a céltámogatásról lemondó nyilatkozatot tett (Igen/Nem)  
         a céltámogatásról lemondó nyilatkozat kitöltése esetén a lemondás összege 

.................................................... 
       A lemondási ok 

értékei:   
 1.  Saját forrás hiánya  2.  Alacsonyabb költség   

         3.   ÁFA visszatérítés  4.   Társult település kiválása   
         5.   ÁSZ vizsgálata  6.   Jogosultság elvesztése   
         7.   A Megyei Terület-

fejlesztési Tanács döntése 
 8.   Egyéb ok: ÁFA módosulás    

Kelt: Szentes , 2006 . év november   hó 13. nap . 

P. H. 

                                                   polgármester 


