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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 József Attila Városrészi Önkormányzat! 
 
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakóház-felújítási támogatásról szóló 

30/2000.(XII.24.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 141/2017. (IV.12.) számú határozatával az alábbiakról döntött: 
 

„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 
1/ jóváhagyja a 2017. évi kerületi lakóház-felújítási pályázat Sz-128/2017. számú előterjesztés 
mellékletét képező pályázati felhívást, felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat 
kiírásáról. 
2/ felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat terjessze a Bizottság elé elbírálás 
céljából.” 

 
A Rendelet 5. § (1) bekezdése szerint: 

„A pályázatot a Polgármester írja ki, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság bírálja el. A József Attila Városrészi Önkormányzat területéről érkezett pályázatokat a 
József Attila Városrészi Önkormányzat előzetesen véleményezi.” 

 
A Rendelet 4. § (7) bekezdése szerint: 

„Az éves támogatási keret 1/3-át a József Attila Városrészi Önkormányzat területéről érkező 
pályázatok támogatására kell felhasználni.”  

 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a 2017. évi költségvetésben a 3928 számú „társasház 
felújítási pályázat” költségvetési soron 170 MFt került.  
 
A határozat végrehajtásaként a lakóház-felújítási pályázatot kiírásra került, a pályázatokat 2017. április 
13-tól június 9-ig lehetett benyújtani.  
 
A pályázati kiírásra 260 kerületi lakóház, 295 db pályázatot nyújtott be. (1. sz. melléklet) 
 
József Attila-, Aszódi- és MÁV lakótelepről 61 db lakóház, összesen 70 db pályázatot nyújtott be, 
melyből 68 pályázat érvényes, 2 pályázat érvénytelen.(2. számú melléklet) 
A Napfény u. 27. szám alatti társasház, kapu és pihenő felújításával (594.000 Ft), csatornahálózat 
felújításával (582.000 Ft) pályázott. Érvénytelen, mert a munkák bekerülési értéke nem éri el a br. 
750.000 Ft-ot. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Városrészi Önkormányzatot, hogy a 2016. évi pályázati támogatásból a fel nem 
használt támogatási összeg 11.560.000 Ft, amely – maradványként - a Rendeletben foglalt szabályok 
szerint kerülhet felhasználásra, vagyis annak 1/3 részét, 3.853.333 Ft-ot a József Attila Városrészi 
Önkormányzat területéről érkező pályázatok támogatására lehet felhasználni. A maradványösszeg 
felszabadításához, annak felhasználásához a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság döntése szükséges. 
 
 
Kérem a Tisztelt József Attila Városrészi Önkormányzat javaslatát a pályázat elbírálására vonatkozóan.  
 
 
Budapest, 2017. június 22. 
 
 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

 



 
 
Határozati javaslat: 
 
1/ A József Attila Városrészi Önkormányzat a 2017. évi ferencvárosi lakóház-felújítási pályázatokat – a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a …./2017. számú  előterjesztés 1. 
számú határozati javaslatának elfogadása esetén a 2016. évi lakóház-felújítási pályázaton fel nem 
használt támogatási összeg Részönkormányzatra eső részével (3.853.333 Ft) növelt összeg 
(60.520.000 Ft) terhére – az alábbiak szerint javasolja részesíteni vissza nem térítendő támogatásban. 
 

 Épület címe Munkák megnevezése A támogatás összege 

1. Aranyvirág stny. 1. 
gázhálózat felújítása (járulékos 

munkákkal) 

 

2. Aranyvirág stny. 3. 
homlokzat felújítása (szigeteléssel, 

járulékos munkákkal) 

 

3. Aranyvirág stny. 5. 
homlokzat felújítása (szigeteléssel, 

járulékos munkákkal) 

 

4. Aranyvirág stny. 7. 
gázhálózat felújítása (járulékos 

munkákkal) 

 

5. Aranyvirág stny. 9. 
homlokzat felújítása (szigeteléssel, 

járulékos munkákkal) 

 

6. Börzsöny u. 1 
homlokzat felújítása (szigeteléssel, 

járulékos munkákkal) 

 

7. Börzsöny u. 2/C 
csatornahálózat felújítása (járulékos 

munkákkal) 

 

8. Börzsöny u. 3 
elektromos hálózat felújítása (járulékos 

munkákkal) 

 

9. Börzsöny u. 4 
víz- és csatornahálózat felújítása 

(járulékos munkákkal) 

 

10. Börzsöny u. 8 
elektromos hálózat felújítása (járulékos 

munkákkal) 

 

11. Börzsöny u. 10 
gázhálózat felújítása (járulékos 

munkákkal) 

 

12. Csengettyű u. 5 
csatornahálózat felújítása (járulékos 

munkákkal) 

 

13. Dési H. u. 5 
 vízhálózat felújítása (pincei alap, 

járulékos munkákkal) 

 

14. Dési H. u. 6 
lépcsőházi üvegportál cseréje 

(nyílászárók, kapu járulékos munkákkal) 

 

15. Dési H. u. 14 tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 
 

16. Dési H. u. 16 
pincei nyílászárók cseréje (járulékos 

munkákkal) 

 

17. Dési H. u. 19 felvonó felújítása (járulékos munkákkal) 
 

18. Dési H. u. 28 
kapu és lépcső feljáró felújítása 

(járulékos munkákkal) 

 



19. Dési H. u. 30 
tetőfelújítása (szigeteléssel, járulékos 

munkákkal) 

 

20. Egyetértés u. 3. 
gázhálózat felújítása (járulékos 

munkákkal) 

 

21. Epreserdő u. 14 
elektromos hálózat felújítása (járulékos 

munkákkal) 

 

22.  
homlokzat felújítása (szigeteléssel, 

járulékos munkákkal) 

 

23. Epreserdő u. 16 
homlokzat felújítása (részleges, 

szigeteléssel, járulékos munkákkal) 

 

24. Epreserdő u. 18 
homlokzat felújítása (részleges, 

hőszigeteléssel, járulékos munkákkal) 

 

25. Epreserdő u. 24 
lépcsőházi üvegportál felújítása 

(nyílászárók, kapu járulékos munkákkal) 

 

26. Epreserdő u. 30 járda felújítása (járulékos munkákkal) 
 

27. Epreserdő u. 40 
homlokzat felújítása  (I. lépcsőház, 

végfal szigetelés, járulékos munkákkal) 

 

28. 
  

kéményseprő járda felújítása (járulékos 
munkákkal) 

 

29. Gyáli út 15/B-C 
vízhálózat felújítása (alapvezeték, , 

járulékos munkákkal) 

 

30.   
lépcsőház felújítása (kapu és nyilászárók 

is, járulékos munkákkal) 

 

31. Gyáli út 15/D-E 
tetőfelújítása (I. ütem, járulékos 

munkákkal) 

 

32.   
uvar felújítása (I. ütem, járulékos 

munkákkal) 

 

33. Gyáli út 21-23. 6. 
homlokzat felújítása (járulékos 

munkákkal) 

 

34. Gyáli út 21-23. 8. 
tetőfelújítása (bádogozással, járulékos 

munkákkal) 

 

35.   
függőfolyosó felújítása (járulékos 

munkákkal) 

 

36. Hurok u. 1 
kapuk és lépcsőház felújítása (járulékos 

munkákkal) 

 

37. Hurok u. 5 
elektromos hálózat felújítása (járulékos 

munkákkal) 

 

38. Ifjúmunkás u. 12 
bejárati kapu, lépcsőház felújítása 

(járulékos munkákkal) 

 

39. 

Ifjúmunkás u. 14. ép. 
 

 József Attilla 1-2 
Lakásfenntartó Szövetkezet  

lépcsőházi üvegportál cseréje (szigetelt, 
járulékos munkákkal) 

 

40. 

Ifjúmunkás u. 20. ép.  
 

József Attilla 1-2 
Lakásfenntartó Szövetkezet  

üvegportál cseréje (szigetelt, járulékos 
munkákkal) 

 

41. Kosárka stny. 3 
homlokzat felújítása (szigeteléssel, 

járulékos munkákkal) 

 

42. Kosárka stny. 6 
homlokzat felújítása (szigeteléssel, 

járulékos munkákkal) 

 



43. Kosárka stny. 7 
homlokzat felújítása (szigeteléssel, 

járulékos munkákkal) 

 

44. Kosárka stny. 8 
lépcsőházi üvegportál felújítása 

(nyílászárók, tárolókban is, járulékos 
munkákkal) 

 

45. Lobogó u. 5 
lépcsőház felújítása (járulékos 

munkákkal) 

 

46. Napfény u. 1 
homlokzat felújítása szigeteléssel, 

(járulékos munkákkal) 

 

47. Napfény u. 16 tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 
 

48. Napfény u. 19 
lépcsőházi üvegportál felújítása 

(nyílászárók, kapu, járulékos 
munkákkal) 

 

49. Napfény u. 25 
lépcsőházi üvegportál felújítása (üvegfal 

és kapu, járulékos munkákkal) 

 

50. Napfény u. 27 
kapu és pihenő felújítása (járulékos 

munkákkal) 

 

51.   
csatornahálózat felújítása (pincei, 

járulékos munkákkal) 

 

52. Pöttyös u. 6 tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 
 

53. Pöttyös u. 8 
lépcsőházi üvegportál cseréje (járulékos 

munkákkal) 

 

54. Pöttyös u. 9 
vízhálózat felújítása (hideg-meleg, 

cirkulációs vezeték, járulékos 
munkákkal) 

 

55. Szerkocsi u. 4 
gázhálózat felújítása (járulékos 

munkákkal) 

 

56. Távíró u. 11 
lépcsőház, lépcsőházi üvegportál 

felújítása (nyílászárók, kaputelefon, 
pince világítás, járulékos munkákkal) 

 

57.   
homlokzat felújítása (végfal 

hőszigetelése, járulékos munkákkal) 

 

58. Távíró u. 13 
gázhálózat felújítása (járulékos 

munkákkal) 

 

59. Távíró u. 17 
gázhálózat felújítása (járulékos 

munkákkal) 

 

60. Toronyház u. 10 
vízhálózat felújítása (pincei melegvíz- 
gerincvezeték, járulékos munkákkal) 

 

61. Toronyház u. 13 
homlokzat felújítása (szigeteléssel, 

járulékos tető vízszigetelési munkákkal) 

 

62. Toronyház u. 15 
lépcsőházi üvegportál cseréje 

hőszigeteltre (járulékos munkákkal) 

 

63. 

Üllői út 151 ép.  
 

József Attilla 3. sz. 
Lakásfenntartó Szövetkezet 
(1091 Bp. Üllői út 151-155.) 

felvonó felújítása (II. ütem, járulékos 
munkákkal) 

 



64. 

Üllői út 155. ép. 
 

 József Attilla 3. sz. 
Lakásfenntartó Szövetkezet 
(1091 Bp. Üllői út 151-155.) 

felvonó felújítása (II. ütem, járulékos 
munkákkal) 

 

65. 

Üllői út 159. ép.  
 

József Attilla VII. sz. 
Lakásfenntartó Szövetkezet 

(1091 Bp. Üllői út 159) 

elektromos hálózat felújítása (járulékos 
munkákkal) 

 

66.   
lépcsőházi üvegportál felújítása 

(nyílászárók, kapu, járulékos 
munkákkal) 

 

67. Üllői út 169-179 
víz, fűtés alapvezetékek felújítása 
(elzárő csapok cseréje, járulékos 

munkákkal) 

 

68. 

Üllői út 181-183-185. ép.  
 

József Attilla 6. sz. 
Lakásfenntartó Szövetkezet 

(1091 Bp. Üllői út 181-183-185) 

elektromos hálózat felújítása (I. ütem, 3 
db  fogadó szekrény csere, járulékos 

munkákkal) 

 

69.  
homlokzat felújítása (panelhézag 

szigetelése, kapu feljáró oldalának 
javítása) 

 

70. Üllői út 189 
tetőfelújítása (szigetelés, járulékos 

munkákkal) 

 

  Összesen     

 

Határidő: 2017. június 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 


