
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 286/2017. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. december 21-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat képviselő-testületi határozatok visszavonására 
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  GB (12.21.) PEB (12.21.) 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Böjte Bernadett s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 2017. október 5-i ülésén, a 220/2017. számú előterjesztés keretében 

tárgyalta a Bp. IX. Viola u. 37/a. és a Bp. IX. Viola u. 37/b. szám alatti lakóépület 

rehabilitációs felújításáról és a beruházási engedélyokirat jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 

 

A képviselő-testület döntése óta több megkeresés is érkezett a  Budapest, IX. kerület Viola 

utca 37/a., Viola a u. 37/b., és Tűzoltó u. 33/c. szám alatti (hrsz. 37419,37418 és 37414 ) 

ingatlanok megvásárlása érdekében.  

 

A fentiekre tekintettel javasolom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület vonja vissza a Viola utca 

37/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításának beruházási engedélyokiratát jóváhagyó 

284/2017. (X.05.) számú és a Viola u. 37/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításának 

beruházási engedélyokiratát jóváhagyó 286/2017. (X.05.) számú határozatát, egyben döntsön 

arról, hogy az ingatlanok értékesítéséről a soron következő testületi ülésre készüljön 

előterjesztés. 

 

Budapest, 2017. december 18. 

        dr. Bácskai János s.k. 

             polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy: 

1) visszavonja a 284/2017. (X.05.) és a 286/2017. (X.05.) számú határozatát; 

Határidő: 2017. 12.21. 

Felelős: Polgármester 

 

2) felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest, IX. kerület Viola utca 37/a., Viola a u. 37/b., 

és Tűzoltó u. 33/c. szám alatti (hrsz. 37419, 37418 és 37414 ) ingatlanok 

értékesítéséről szóló előterjesztést készítse el és terjessze a Képviselő-testület soron 

következő ülése elé. 

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Polgármester 


