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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.  
 
 



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 Lónyay utca 25. szám alatti társasház kertépítési terveinek megvalósítását is támogatta. 
 
Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a Lónyay utca 25. sz. alatti társasház tulajdonosai úgy határoztak, 
hogy nem kívánják felhasználni a pályázaton elnyert támogatási összeget, tekintettel arra, hogy a 
társasház udvari födémének építési munkálatai nem valósultak meg, melynek a Zöld Udvar pályázat 
kivitelezése előtt meg kellett volna történnie. A társasház közös képviselője a lakóközösség fentiekben 
részletezett döntéséről a 2015. január 29. napján kelt levelével tájékoztatta Önkormányzatunkat, és 
egyúttal kérik a 100.000,- Ft önrész visszafizetését. 
 
A Lónyay utca 25. sz. alatti társasház átutalta a vállalt önrészt, továbbá aláírta az Együttműködési 
Megállapodást.  
 
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 az alábbi határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Budapest, 2015. február 13. 
 
 

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 Lónyay u. 25. sz. alatti társasház kertépítésére vonatkozó Vállalkozási Szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről. 
 
Határidő: 2015. március 10. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 

2.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 
Lónyay u. 25. sz. alatti társasház által, a „Zöld Udvar 2014” pályázatban megjelölt kertépítési 
célok megvalósítása céljából megfizetett 100.000,- Ft önrészt visszafizeti, a 3205. 
környezetvédelmi költségvetési sor terhére. Felkéri a polgármestert, hogy az önrész 
visszautalása iránt tegye meg a szükséges intézkedést. 

 
 
 

Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


