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Iktató szám: Sz-389/2018. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2018. november 21-i ülésére 
 
 

Tárgy:  Javaslat a 231/2018. (VI.27.) VVKB számú határozat módosítására (Budapest, 
IX. kerület, Mester u. 13. szám alatti Társasház) 

 
Előterjesztő:  dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:  Városüzemeltetési és Felújítási Iroda  
Szili Adrián irodavezető 
Millner Csilla ügyintéző 

 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 
 
 

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 Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a VVKB 231/2018. (VI.27.) sz. határozatával a Budapest, IX. 
kerület, Mester u. 13. szám alatti Társasház részére, függőfolyosó felújítás céljából 900.000,- Ft 
összegű támogatást biztosított.  

A Társasház közös képviselője kéri a 2018-ben megítélt támogatás munkanemének módosítását utcai 
homlokzat felújításra. 

A társasház Közös Képviselője a 2018. november 5-én kelt levelében azzal indokolja a kérést, hogy az 
utcai homlokzat életveszélyes ezért a felújítása szükségessé vált. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot hogy, a Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 
30/2000.(XII.24.) számú rendelet 6. § (5) bekezdése biztosít lehetőséget a támogatásnak a pályázatban 
megjelölttől eltérő célra történő átcsoportosításra. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltakra vonatkozóan döntését meghozni 
szíveskedjen. 

 
Budapest, 2018……… 
 
 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 

 

A./ Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest, IX. kerület, Mester u. 13. szám alatti 
társasház a 2018. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert 900.000 Ft összegű támogatásból az utcai 
homlokzat felújítását elvégezze, és a VVKB 231/2018. (VI.27.) sz. határozatában szereplő táblázat 130. 
számú sorát az alábbiak szerint módosítja: 
 

Srsz. Épület címe Munkák megnevezése A támogatás összege 

130. Mester u. 13 
utcai homlokzat felújítása 

(veszélytelenítés, járulékos 
munkákkal) 

900 000 

 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

B./ Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési,Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottsága nem járul hozzá a Budapest, IX. kerület, Mester u. 13. szám alatti 
társasház által 2018-ben 900.000,- Ft összegű „függőfolyosó felújítására (acélszerkezeti részleges, 
járulékos munkákkal) fsz-i, 1-2. emeleti” célra elnyert támogatás utcai homlokzat felújítása célra történő 
felhasználásához. 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


