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Tárgy: Bp. IX. ker. Mátyás u. 11. szám alatti lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem 

térítendő támogatás felhasználási határideje. 

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János - polgármester 

 

Készítette:  Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda  

Madár  Éva mb. irodavezető, Millner Csilla ügyintéző 

 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József 
 
 
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.  

 

  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 

 



 

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTER 

 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

A Budapest, IX. kerület, Mátyás u. 11. szám alatti Társasház a 2011-es lakóház-felújítási 

pályázaton összesen 800.000,- Ft támogatást nyert (homlokzat felújításra). 

A társasház a Fővárostól a 2011. évben további 350.000,- Ft-ot összegű támogatást nyert, 

melyre vonatkozó megállapodás 2012. február 29-én került megkötésre. A megállapodásban 

foglalt felújítási munka várható kivitelezési -, így elszámolási időpontját 2012. március 1 - 

2013 december 31-e közötti időintervallumban határozták meg. 

A csatolt kérelemben részletezett indokok és a fenti időeltolódás miatt, a Társasház közös 

képviselője kéri a Budapest Főváros IX. kerület, Ferencváros Önkormányzatának 

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága által 2011-ben megítélt 

támogatás határidejének meghosszabbítását 2013. december 31-ig. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot hogy,  

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 

46. § (1) bekezdése szerint „A költségvetési szer és a fejezeti kezelésű előirányzat 

költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az 

abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-áig 

megtörténik.” 

- a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2000.(XII.24.) számú 

rendelet 4. §, (8) bekezdése kimondja: „A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottság dönthet az általa kiemelt beruházásnak minősített felújítási 

munka két ütemben történő megvalósíthatóságáról.”, így a pályázat felhasználására vonatkozó 

határidő két évre módosul. A pénzügyi fedezetet Ferencváros Önkormányzatának 

költségvetése a 2011. évben biztosította 2012. december 31-ig történő felhasználási 

határidővel. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltakra vonatkozóan döntését 

meghozni szíveskedjen. 

Mellékletek: 

 a társasház kérelme – 1 db. 

 megállapodás – 1 db 

 megállapodás (fővárosi) – 1 db 

Budapest, 2012. június 20. 

                                 Tisztelettel: 

 

 

 

 dr. Bácskai János s.k. 

 polgármester  



 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

A alternatíva  

 

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

kiemelt beruházásnak minősíti, a Budapest, IX. kerület, Mátyás u. 11. szám alatti társasház 

2011-ben 800.000,- Ft-tal támogatott, belső homlokzat felújítást, ezért hozzájárul a munka két 

ütemben történő megvalósításához. 

 

2) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul a 

Budapest, IX. kerület, Mátyás u. 11. szám alatti társasház által 2011-ben 800.000,- Ft belső 

homlokzat felújításra elnyert támogatás 2013. május 31-ig történő felhasználásához. 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 

Határidő: 2012. július 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 
 

B alternatíva 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros 

IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2000.(XII.24.) számú rendelete alapján - nem ad 

lehetőséget a felhasználási határidő meghosszabbítására - nem járul hozzá a Budapest, IX. 

kerület, Mátyás u. 11. szám alatti társasház által 2011-ben 800.000,- Ft homlokzat felújításra 

elnyert támogatás 2013. május 31-ig történő meghosszabbításához. 

Határidő: 2012. július 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 


