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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.  
 
 



 

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

FŐÉPÍTÉSZ 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
Az Örökség és Társadalmi Alapítvány Színes Város Csoportja 2013 tavaszán tervezi 
Budapest IX. kerület Thaly Kálmán utca 38. sz. alatti épület tűzfalának kiszínesítését a 
Pillangóhatás Pedagógia Program segítségével. A program célja, hogy minél több diákot 
vonjanak be a színesítés szakaszaiba, így az alapítvány munkatársai és a diákok közösen 
színesítenék ki a Vendel utca – Thaly Kálmán utca sarkán lévő tűzfalat. A megvalósításban a 
Közgazdasági Politechnikum diákjai vesznek részt, valamint további egyeztetés folyik a 
Leövey Klára Gimnázium diákjainak bevonásáról is. Ez a tevékenység a 2011. júniusi Pöttyös 
utcai program folytatása.  
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 44/2012. 
(II.15.) számú határozatában tudomásul vette a Színes Város Mozgalom – Pillangóhatás 
Program keretében a Thaly Kálmán utca 38. sz. alatti épület – a kérelmező saját költségén 
történő - színesítési szándékát. 
A projekt tényleges megvalósításához kérik az önkormányzat együttműködését, anyagi 
támogatását. A projekt teljes költsége 3.170.000 Ft, ebből 1.320.000 Ft a hiányzó támogatási 
összeg. 
Az Ötv. 10. § (1) bek. d.) pontja alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a 
közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása. Ennek értelmében a 
támogatás megítélése után a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges a kifizetéshez. 
 
Budapest, 2012. november 15. 
 
 

Szűcs Balázs s.k. 
   főépítész 
 

Melléklet:  
• 1 pl. kérelem 
• VVKB 44/2012. (II.15.) sz. határozat kivonat 

 
Határozati javaslat: 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  
1. a költségvetés 3203-as sorából 1.320.000 Ft-tal támogatja az Örökség és Társadalmi 

Alapítvány Színes Város Csoport, Pillangóhatás Pedagógiai Program keretében 
megvalósuló Budapest, IX. kerület Thaly Kálmán utca 38. sz. alatti épület tűzfalának 
színesítését. 

2. felkéri a Polgármester urat, hogy a támogatás megítélése esetén az Ötv. 10. § (1) bek. 
d.) pontja alapján terjessze azt a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  


