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Tárgy:  Javaslat a 2013. évi Fővárosi városrehabilitációs pályázattal 

kapcsolatos döntések meghozatalára  
 
Előterjesztő:  Dr. Bácskai János polgármester megbízásáról Szűcs Balázs, 

főépítész 
 
Készítette:    Szűcs Balázs, főépítész 
 
Előzetesen tárgyalja:               VVKB 2013. augusztus 23. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária 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! 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2013. július 31-én határidőre benyújtotta 
pályázatait a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett városrehabilitációs pályázatára. Az 
ezzel kapcsolatos 175/2013. (VI.06.) sz. képviselő-testületi határozat meghozatala óta a Bakáts tér 
HRSZ-a korábbi 446/2012. (XI.08.) sz. eredeti állapot visszaállítására irányuló képviselő-testületi 
határozat értelmében megváltozott, ezért a határozatban szereplő adatot javítani kell. 
 
Továbbá a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta Önkormányzatunkat megkeresték a Boldogasszony 
Iskolanővérek, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „B) Közösségi célú 
városrehabilitációs programok” programcímű pályázatán részt kívánnak venni. Az egyház képviselői a 
teljes pályázati önrész vállalták, pályázni viszont csak az Önkormányzat tud. Tekintettel azonban arra, 
hogy a pályázat leadási határidejéig a Képviselő-testület nem ülésezett  pályázat benyújtására a 
képviselő-testület döntése nélkül került sor. A pályázat benyújtásának az Önkormányzat számára 
pénzügyi vonzata nem volt.  Mivel azonban a fővárosi pályázati kiírás ezt megköveteli, ezért 
hiánypótlásként utólagosan javaslom a képviselő-testületi nyilatkozat meghozatalát. Amennyiben a 
Képviselő-testület a pályázatra vonatkozóan nem hozza meg a döntését, vagy elutasítja azt, a pályázat 
elutasításra kerül, így Önkormányzatunkat hátrány nem éri. 
 
Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok 
elfogadását. 

 
 

Budapest, 2013. augusztus 21. 
 

      Dr. Bácskai János 
polgármester megbízásából 

 
 
 Szűcs Balázs s.k. 
 főépítész 
 
Mellékletek: Bakáts tér új helyszínrajza, Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori kávéház koncepció, 
Boldogasszony Iskolanővérek nyilatkozata 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslatok: 
 
 

1. számú határozat: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „A) Közterületek komplex megújítása” 
programcímű „Bakáts-projekt” pályázata tekintetében hozott 175/2013. (VI. 06.) számú határozatának 
1.b. pontját úgy módosítja, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a Bakáts tér (HRSZ 36930/2), Bakáts 
utca (HRSZ 36946, 37018, 37096), Tompa utca Bakáts tér és Ferenc körút közti rész (HRSZ 36889), 
Ráday utca Bakáts utca és Boráros tér közti rész (HRSZ 36931), Közraktár-Bakáts utca csomópont 
(HRSZ 37062) valamint a Bakáts tér 9. fsz. I. (HRSZ 36888/0/A/2) a pályázat keretében történő 
felújítására. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2013.08.26. 
 

2. számú határozat 
1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „B) Közösségi célú városrehabilitációs 
programok” programcímű pályázata tekintetében nyilatkozik,  

• hogy a pályázaton „Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori kávéház kialakítása” címmel részt 
kíván venni és hogy az érintett ingatlanok nem állnak kerületi tulajdonban, 

• hogy nyertes pályázat esetén költségvetésében biztosítja a projekthez szükséges 3 millió forintos 
önrészt, melyet nyilatkozatuk értelmében a Boldogasszony Iskolanővérek vállalják. 

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2013.08.26. 
 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
• felhatalmazza a polgármestert, a Boldogasszony Iskolanővérekkel a pályázati önrészre 

vonatkozó megállapodás aláírására, 
• felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításakor a Boldogasszony 

Iskolanővérek pályázati önrészének költségvetésbe való beépítése érdekében tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. 

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: következő költségvetés-módosítás 
 


