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Tisztelt Bizottság! 
 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 259/2014. (VII.30.) 
sz. határozatával bírálta el a „Zöld Udvar 2014” pályázatot. A döntés értelmében a bizottság többek 
között a Ráday u. 9. és az Üllői út 69. szám alatti társasházak kertépítési terveinek megvalósítását is 
támogatta. 
 
Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a Ráday u. 9. sz. alatti társasház tulajdonosai úgy határoztak, 
hogy nem kívánják felhasználni a pályázaton elnyert támogatási összeget, tekintettel arra, hogy az 
elnyert támogatási összeg az eredeti elképzelések megvalósítására csak részben lenne elegendő. A 
társasház közös képviselője a lakóközösség döntéséről tájékoztatta Önkormányzatunkat, és erre való 
tekintettel a pályázati összeg felhasználására és az önrész megfizetésére vonatkozó együttműködési 
megállapodást nem kötötték meg, továbbá a pályázati önrészt sem fizették meg az Önkormányzat felé. 
Ezért esetükben önrész-visszafizetési kötelezettség Önkormányzatunkat nem terheli. 
 
Az Üllői út 69. sz. alatti társasház átutalta a vállalt önrészt, továbbá aláírta az Együttműködési 
Megállapodást. A rendelkezésünkre álló információk értelmében a kivitelezés megkezdése előtt a 
lakóközösségben vita alakult ki a pályázatban szereplő megvalósítási tervről, a lakók egy újabb 
közgyűlésen sem jutottak konszenzusra. 
A 2014. augusztus 13. napján aláírt Együttműködési Megállapodás 5. pontja kimondja, hogy „Pályázó 
köteles a kivitelezés zökkenőmentes biztosítása érdekében Támogatóval és a kivitelezési szerződés 
alapján a kivitelezővel szorosan együttműködni, a kivitelezéshez szükséges területet, adatokat a 
kivitelező részére biztosítani.” 
Ugyanezen megállapodás 7. pont kimondja, hogy „Amennyiben a kivitelezés jelen szerződés 
időtartama alatt Pályázó 5. pontban foglalt kötelezettségének megszegése miatt nem kezdődik meg, 
Támogató a 3. pontban foglalt összegű, Pályázó által már befizetett önrészt, jelen szerződés 
megszűnését követő 30 napon belül Pályázó részére átutalja a 11709002-20081878-00000000 számú 
számlára.” 
A Pályázó a kivitelezési határidő lejártáig nem nyújtott be módosítási kérelmet sem a kivitelezési 
határidő, sem a pályázati anyagban szereplő megvalósítási terv esetleges módosítása tárgyában. 
Tekintettel arra, hogy a pályázati összeg felhasználására, és az önrész megfizetésére vonatkozó 
Együttműködési Megállapodást a felek határozott, 2014. november 30. napig tartó időtartamra 
kötötték, így annak megszüntetésére nincs szükség. 
 
 
Mindezek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a alábbi határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Budapest, 2014. december 12. 
 
 

Görgényi Máté s.k.  
 bizottsági elnök 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 
1.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, 
hogy gondoskodjon a Boróka Kft-vel a 2014. augusztus 22. napján megkötött, a Ráday u. 9. sz. alatti 
társasház kertépítésére vonatkozó Vállalkozási Szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről. 
 
2.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, 
hogy gondoskodjon a Boróka Kft-vel a 2014. augusztus 22. napján megkötött, az Üllői út 69. sz. alatti 
társasház kertépítésére vonatkozó Vállalkozási Szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről. 
 
3.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Üllői út 
69. sz. alatti társasház által, a „Zöld Udvar 2014” pályázatban megjelölt kertépítési célok 
megvalósítása céljából megfizetett 125.000,- Ft önrészt visszafizeti, a 3205. környezetvédelmi 
költségvetési sor terhére. Felkéri a polgármestert, hogy az önrész visszautalása iránt intézkedjen. 
 
 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 


