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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER 

 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

A Budapest, IX. kerület, Ecseri út 29. szám alatti Társasház a 2011-es lakóház-felújítási 
pályázaton összesen 1.300.000,- Ft támogatást nyert ( tető, kémények és bádogozás szükség 
szerinti felújításra). 

A kémények szükséges felújítása megtörtént, mely alapján a társasház részére 724.648,-Ft 
támogatás került átutalásra. A közös képviselő beszámolója szerint a társasháznak régóta 
gondot okoz, hogy a szomszédos társasházzal közös vízhálózaton vannak, ezért szeretnék, a 
fennmaradó 575.352,- Ft támogatást a rendszer szétválasztására felhasználni. 

Tájékoztatom tisztelt Bizottságot, hogy a szomszédos Ecseri út 31. szám alatti társasház a 
2012. évben a vízhálózati rendszer szétválasztására sikeres pályázatot nyújtott be. A 
megvalósításhoz elengedhetetlen mindkét épület anyagi hozzájárulása, melyet az ecseri út 29. 
kizárólag a támogatás átcsoportosításával képes biztosítani. 

Fentiek, valamint a csatolt kérelemben részletezett indokok miatt, a Társasház közös 
képviselője kéri a 2011-ben megítélt támogatás munkanemének módosítását, közüzemi 
vezeték (vízvezeték szétválasztása) felújítására. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot hogy, a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzat 30/2000.(XII.24.) számú rendelet 6. §. (5) bekezdése biztosít lehetőséget a 
megjelölttől eltérő célra történő átcsoportosításhoz. 

„A támogatást a pályázatban megjelölttől eltérő, a 2. §-ban felsorolt más célra (a pályázó 
kérelmére) a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság előzetes 
hozzájárulásával lehet felhasználni. Támogatási munka nem csoportosítható át a kiemelt 
városképi szempontok alapján odaítélt 40%-ot meghaladó mértékben támogatott épületek 
esetében.” 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltakra vonatkozóan döntését 
meghozni szíveskedjen. 

Budapest, 2012. augusztus 29. 
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dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

Mellékletek: 

� a társasház kérelme – 1 db. 
� megállapodás – 1 db 



 

Határozati javaslat: 

 

 

A) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul a 
Budapest, IX. kerület, Ecseri út 29. szám alatti társasház által 2011-ben 1.300.000,- Ft elnyert 
támogatásból tető-, kémények és bádogozás szükség szerinti felújítása után megmaradt 
támogatás közüzemi vezeték (vízvezeték szétválasztása) felújítására történő 
átcsoportosításához. 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 

Határidő: 2012. szeptember 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 
 
B ) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság nem járul hozzá a 
Budapest, IX. kerület, Ecseri út 29. szám alatti társasház által 2011-ben 1.300.000,- Ft elnyert 
támogatásból tető-, kémények és bádogozás szükség szerinti felújítása után megmaradt 
támogatás közüzemi vezeték (vízvezeték szétválasztása) felújítására történő 
átcsoportosításához. 
 
Határidő: 2012. szeptember 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 


