
 

     Iktató szám: Sz-357/2016. 
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
2016. augusztus 3-i ülésére 

 
 
Tárgy:  A Dandár u. 27, a Ferenc krt. 22. és a Hőgyes Endre u. 11. sz. társasházak 

kérelmei 
 
 
Előterjesztő:    Görgényi Máté bizottsági elnök 
 
Készítette:    Apollónia Aranka, irodavezető 
    Vince Attiláné, környezetvédelmi munkatárs 
    Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 
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 Bizottság! 

 
Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a Kilenc-Ház Kft. közös képviselője, Bézsenyiné Traub Ildikó a 

2016. június 20. napján kelt, Önkormányzatunkhoz intézett levelében kéri, hogy az általa kezelt 

Dandár u. 27, Ferenc krt. 22., valamint a Hőgyes E. u. 11. sz. alatti társasházak,  2010. és a 2013. évi 

„Zöld Udvar” pályázat keretében támogatott, de a mai napig meg nem valósított munkálatoknak a 

2016. évi „Zöld Udvar” pályázati keretösszeg terhére történő kivitelezéshez járuljon hozzá a T. 

Bizottság. 

 

A Dandár u. 27. sz. társasház 11709002-20097567-0000000 sz. számlájáról 2011.01.12. napján 

120.000,- Ft, a Ferenc krt. 22. sz. társasház 11709002-20081517-00000000 sz. számlájáról 

2014.01.09. napján 76.000,- Ft, valamint a Hőgyes E. u. 11. sz. társasház 11709002-20084015-

00000000 sz. számlájáról 2014.01.09. napján 51.200,- Ft önrész érkezett be Önkormányzatunk 

folyószámlájára. 

 

A pályázatokon részt vevő társasházak támogatási igénye a jelzett pályázati időpontokban meghaladta 

a támogatási keret mértékét, ezért a programban szereplő valamennyi társasház az eredeti céljait csak 

részben, csökkentett műszaki tartalommal tudta megvalósítani.  

 

A fent említett három társasház az eredeti céljainak teljes megvalósítására az Önkormányzat által 

kiválasztott vállalkozóktól külön árajánlatot kapott, melyek tartalmazták az önkormányzati támogatás 

keretén túli munkák költségeit, melyet a Társasház finanszírozott volna. Azonban a társasházak és a 

vállalkozók közti folyamatos egyeztetések nem vezettek eredményre, így a Zöld Udvar pályázat 

kivitelezése a szóban forgó három társasház esetében nem valósulhatott meg. 

 

Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a pályázati cél megvalósítása érdekében kötött együttműködési 

megállapodás, valamint vállalkozási szerződés határozott időtartamra jött létre, azok 2014. május 

hónapban hatályukat vesztették. 

 

Mindezek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint az alábbi 

határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. 

 

 

Budapest, 2016. július 

 

 

 

Görgényi Máté s.k. 

bizottsági elnök 

 

 

Határozati javaslat: 

1.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 

Kilenc-Ház Kft. Sz-…/2016. sz. előterjesztésében foglalt kérelmét a lejárt szerződésekre 

való tekintettel elutasítja. 

 

2.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a 

Polgármestert, hogy a IX., Dandár u. 27, a Ferenc krt. 22. és a Hőgyes E. u. 11. sz. 

társasházak részére a korábban befizetett önrész visszafizetéséről gondoskodjon, a 3205-

ös környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 


