
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

     Iktató szám: Sz-258/2015. 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  
2015. május 20-i ülésére 

 
Tárgy:  „Védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának 

támogatására” kiírt pályázat nyertesének kérelme határidő módosításra
  

 
Előterjesztő:   dr. Bácskai János polgármester megbízásából, Szűcs Balázs főépítész  
 
Készítette:    Szűcs Balázs főépítész  
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka 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 Bizottság! 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a VVKB 193/2014. (VI.04.) sz. 
határozatával döntött a templom felújítási pályázat 2014. évi kiírásáról. 
A pályázat eredményeként a VVKB 275/2014. (IX.17.) sz. határozat értelmében a Külső-
Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia 1091 Budapest, Üllői út 145. szám alatti templom 
2.000.000,- Ft összegű támogatásban részesült. A felhasználás célja: nyílászárók cseréje és 
kőműves munkák. 
 
Dr. Kerényi Lajos plébános határidő módosítási kérelemmel fordult a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsághoz, mert az egyedi gyártású nyílászárók 
csak későbbi időpontban (2015. május 20.) készülnek el, így a támogatás felhasználásának 
időpontját kérik 2015. május 31-re módosítani.  
 
A kérés elfogadását a védett értékek megőrzésének érdekében javasolom a támogatás 
felhasználására vonatkozó határidő 2015. május 31-re és ennek okán az elszámolás 
határidejének 2015. június 05-re történő módosítását.  
 
Kérem a T. Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
 
Budapest, 2015. május 14. 
 
 
      dr. Bácskai János polgármester megbízásából 
 
 
        Szűcs Balázs sk. 
           főépítész  
 
 
 

Határozati javaslat: 
 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 
Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia templom részére nyújtott támogatás felhasználási 
határidejét 2015. május 31-ig, a támogatás elszámolásának határidejét 2015. június 05-ig 
meghosszabbítja, ezzel egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés 
módosításáról gondoskodjon. 
 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester   
 


