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programra beérkezett pályázatok elbírálására 
 

Előterjesztő:                Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:                Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda  
               Oláh Anna esélyegyenlőségi referens, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
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 Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

évről évre lehetőséget biztosít a rászoruló lakosság részére, hogy meghatározott feltételek 

mellett, az Önkormányzat támogatásával javítsa a rászorulók lakhatási körülményeit. 

 

Az Önkormányzat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (a 

továbbiakban: FESZGYI) bevonásával valósította meg a „Végre Önnek is van esélye 

felújítania otthonát!” lakás felújítási programot. 

 

Összegezve a szolgáltatást igénybe vevők visszajelzéseit, valamint tapasztalatainkat, 

megállapítható, hogy mindazon önkormányzati támogatás és lakossági önerő, amelyet 

igényelt a projekt, megtérült. 

 

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) számú önkormányzati 

rendeletében a 3942. számú „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát!” költségvetési 

soron 6.000.000,-Ft előirányzatot hagyott jóvá. Ez a keretösszeg a program sikerességét 

figyelembe véve jóval magasabb, mint az előző években volt. Tekintettel a megemelkedett 

összegre Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. számú 

mellékletének II. 3.) fc) pontja szerint az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (a 

továbbiakban: Bizottság) az ESZSB 72/2017. (V.24.) számú határozatával döntött a nyilvános 

pályáztatás útján történő szétosztásáról, a pályázati felhívás közzétételéről, továbbá 

javaslattevő bizottság felállításáról.  

 

A pályázati felhívás szerint pályázni a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2018. 

április 30. napjáig folyamatosan lehet. Az újonnan beérkezett pályázati anyagokat a 

javaslattevő bizottság 2018. február 21. napján előzetesen véleményezte. A fennmaradt 

keretösszeg felosztására vonatkozóan a javaslattevő bizottság tagjai az alábbi javaslatot tették: 
 

 

Név 

 

Lakcím 

 

A pályázat során 

kért felújítási 

munkálatok 

 

A felújítás 

becsült 

összege a 

kérelmező 

szerint 

(Ft) 

A felújítás 

becsült 

összege a 

FEV IX. Zrt., 

valamint a 

FESZGYI 

javaslata 

szerint 

(Ft) 

Elővéleménye

ző bizottság 

által javasolt 

keretösszeg 

(Ft) 

Tóth Balázs 
Sobieski 

u.9.III/29. 

bejárati 

ajtó+szellőző 

ablak, 

2 db utcai ablak 

cseréje 

1 db beltéri 

szobaajtó cseréje 

400.000,- 300.000,- 300.000,- 



Szkiba József 
Sobieski u.9. 

III/30. 

bejárati ajtó+ 

szellőző ablak, 

2 db utcai ablak 

cseréje, 

 

350.000,- 270.000,- 270.000,- 

Hajnal Gizella 
Koppány utca 

3. fsz.13-14. 

bejárati ajtó+szellőző 

ablak 
- 120.000,- 120.000,- 

Nagy Zsolt Richárd 
Mihálovics 

u.14.fsz.3. 

2 db ablak csere, 1 

db bejárai ajtó csere+ 

világító ablak 

340.000,- 340.000,- 340.000,- 

 

A javaslattevő bizottság a már megítélt pályázatok teljesítését követően - a beszerzendő termékek 

árainak változásából, vagy a megítélt támogatás visszamondásából - megmaradt pénzügyi fedezet 

esetén, a maradvány terhére Petus Katalin pályázatát támogatja az alábbiak szerint: 

 

 

Név 

 

Lakcím 

 

A pályázat során 

kért felújítási 

munkálatok 

 

A felújítás 

becsült 

összege a 

kérelmező 

szerint 

(Ft) 

A felújítás 

becsült 

összege a 

FEV IX. Zrt., 

valamint a 

FESZGYI 

javaslata 

szerint 

(Ft) 

Elővéleménye

ző bizottság 

által javasolt 

keretösszeg 

(Ft) 

Petus Katalin 
Gubacsi út 21. 

fsz.2. 

1 db bejárati ajtó 

+ szellőző ablak, 

2 db nyíló/bukó 

két szárnyas 

ablak, 1db 

gázkonvektor 

csere 

320.000,- 320.000,- 320.000,- 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak figyelembevételével 

hozza meg döntését. 
 

Budapest, 2018. március 1. 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a „Végre Önnek is van esélye felújítania 

otthonát!” címmel meghirdetett nyílt pályázati felhíváson részt vevő önkormányzati 

lakásokban élők – pályázataikban meghatározott pályázati célok megvalósítására 

vonatkozó – 2017. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése az Önkormányzat 

2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) számú költségvetési rendelet 3942. 

számú költségvetési sorának ezen célra biztosított 6.000.000,-Ft-os keretösszeg terhére 

történik: 
 

 

Név 

 

Lakcím 

 

A pályázat során kért 

felújítási munkálatok 

Támogatási 

keretösszeg 

Tóth Balázs 
Sobieski 

u.9.III/29. 

bejárati ajtó+szellőző 

ablak, 

2 db utcai ablak cseréje 

1 db beltéri szobaajtó 

cseréje 

300 000.-Ft 

Szkiba József 
Sobieski u.9. 

III/30. 

bejárati ajtó+ szellőző 

ablak, 

2 db utcai ablak cseréje, 

 

270 000.-Ft 

Hajnal Gizella 
Koppány utca 

3. fsz.13-14. 
bejárati ajtó+szellőző ablak 120 000.-Ft 

Nagy Zsolt Richárd 
Mihálovics 

u.14.fsz.3. 

2 db ablak csere, 1 db 

bejárai ajtó csere+ világító 

ablak 
340 000.-Ft 

 

Határidő: 2018. március 7. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2.) amennyiben az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) számú 

költségvetési rendelet 3942. számú költségvetési sorának ezen célra biztosított 

6.000.000,-Ft-os keretösszeg terhére megítélt támogatások összege nem meríti ki a 

teljes támogatási keretösszeget, úgy a maradvány terhére az alábbi táblázatban 

foglaltak szerint dönt a pályázati célok megvalósítására vonatkozóan a pályázat 

támogatásáról: 
 

Név Lakcím 

A pályázat során 

kért felújítási 

munkálatok 

Támogatási keretösszeg 



Petus Katalin 
Gubacsi út 21. 

fsz.2. 

1 db bejárati ajtó 

+ szellőző ablak, 

2 db nyíló/bukó 

két szárnyas 

ablak, 1db 

gázkonvektor 

csere 

320.000,- 

 

Határidő: 2018. március 7. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 


