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ELŐTERJESZTÉS 
a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  

2018. március 7. ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat helyiségpályázat elbírálására 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda  
Rapi István ifjúsági és drogprevenciós referens, 
Humánszolgáltatási Iroda 

 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Böjte Bernadett s.k. 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

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 Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 

Bizottsága által 2018. február 01-én a KEN 11/2018. (II.01.) számú határozatában pályázati 

felhívást írt ki nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére, kulturális 

tevékenység céljára történő hasznosítására. A helyiségben kizárólag kulturális tevékenység 

folytatható. 

 

Pályázatot egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személy, továbbá a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő 

szervezet nyújthatott be. 

 

A pályázati dokumentáció benyújtási határideje 2018. február 21-e volt. A beérkezett pályázat 

bontására 2018. február 22-én közjegyző jelenlétben került sor. 

 

A meghirdetett helyiségpályázatra (Budapest, IX. Balázs Béla  u. 32/B fszt. III. szám) egy pályázó 

nyújtotta be határidőben pályázati programját. A beérkezett pályázat hiánytalanul érkezett be. 

 

 Pályázó neve pályázott helyiség 

1. Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. 

Budapest, IX. Balázs 

Béla  u. 32/B fszt. III. 

szám 

 

A részletes, eredeti pályázati dokumentum a Humánszolgáltatási Irodán megtekinthető. 

 

A nem lakáscéljára szolgáló helység bérleti jogának megszerzésére, kulturális tevékenység 

céljára történő hasznosítására benyújtott pályázat összegzését az előterjesztéshez mellékelt táblázat 

tartalmazza. 

 

Melléklet: 

 

- pályázati program kivonata 

 

Budapest, 2018. március 1. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 



 
Határozati javaslat 

 

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest,IX. Balázs Béla  u. 32/B fszt. III. szám 242 m
2
 

nagyságú, utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló helyiséget ………….. részére 2019. június 30. 

napjáig  bérbe adja 

 

  

Határidő: 2018. március 7. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 


