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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére 

 
 
 
Tárgy:  Javaslat a „TÉR KÖZ” pályázattal összefüggő együttműködési 

megállapodás módosításának jóváhagyására 
 
Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester  

Készítette:  Szűcs Balázs főépítész 

 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Vabrik Györgyi 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 Önkormányzata a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának 
szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint TÉR_KÖZ 
címmel pályázati felhívást tett közzé 2013. május 3. napján a kerületi önkormányzatok 
városrehabilitációs munkáinak támogatására. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 175/2013. (VI.06.) számú határozatával elfogadta a 
pályázati anyagot három projektre, a Nehru part megújítására, a Bakáts tér felújítására és a 
Boldogasszony Iskolanővérek Budapest IX. kerület Ráday u. 36. sz. alatti ingatlan pinceszinti 
részén kolostori kávéház kialakítására vonatkozóan.   
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az 1573/2013.(IX.26) számú határozata alapján 
a Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítására összesen bruttó 11.820.000 
forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert az Önkormányzat. 
A Boldogasszony kolostori kávézó c. projektre az együttműködési megállapodást az 1. sz. 
melléklet szerinti tartalommal Budapest Főváros Közgyűlése 2013.12.11. napján tartott ülésén 
elfogadta, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 305/2013.(XII.12.) számú határozatával jóváhagyta.  
 
Budapest Főváros Közgyűlése – a pályázók részéről jelzett igények alapján – úgy döntött, 
hogy a TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázaton támogatást nyert projektek Együttműködési 
Megállapodásában foglalt határidőket módosítja (2. sz. melléklet).  
Ennek értelmében  

o a pályázatok részletes anyagainak benyújtási határideje 2014. február 28-ról legkésőbb 
augusztus 31-re, 

o a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó 2014. március 31. határidő legkésőbb 
2014. december 31-re módosult. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a 2. sz. melléklet szerinti módosított 
együttműködési megállapodás elfogadására. 
 
Budapest, 2014. május 5. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítására 
vonatkozó együttműködési megállapodás (aláírt) 

2. sz. melléklet Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítására 
vonatkozó módosított együttműködési megállapodás, és Budapest Főváros 
Önkormányzat közgyűlési határozata a módosítás elfogadásáról. 

 
Határozati javaslat 

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

1) jóváhagyja a …./2014.számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező Boldogasszony 
Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítására vonatkozó együttműködési 
megállapodás 1. számú módosítását. 

2) felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


