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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma:
Az Üllői  út  121. sz.  alatti  társasház,  illetve Kállay Gáborné képviselőasszony megkereste az 
önkormányzatot, azzal a kéréssel, hogy a társasházban lévő díszítő falfestés feltárásához a T.  
Bizottság nyújtson egyedi támogatást. A munkákat a nyár folyamán szeretnék elvégezni.
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Üllői út 121. társasház kérelme díszítő falfestés feltárásához egyedi támogatási kérelem

Tisztelt Bizottsági Tagok!

A múlt évben megkezdődtek a majdnem 100 éves lakóház lépcsőház felújításának munkálatai, mely 
során  előtűnt  a  lépcsőház eredeti,  igényes megjelenésű  festése.  A  folytatódó  felújítási  munkálatok  
során pedig  egy régi  külső  telefonvezeték  csatorna  eltávolításával  előtűnt  a  régi  festés  egy másik  
eleme, egy bordűr, mely követte a lépcsőház teljes területén a mennyezet illetve a lépcső alsó síkja és  
a fal találkozásának vonalát.  

Az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet 13.§ (1) alapján az Üllői út 121. szám alatti épület Fővárosi  
értékvédelem alatt áll.

A lépcsőházában a közös képviselő felkérésére 7 feltáró, kutató ablak készült, mely meghatározza a  
minta teljes rajzolatát és a vonalát.

A ház lakói és a közös képviselő szeretné a ház eredeti értékét helyreállítani a lépcsőházban, ezzel  
helyreállítani  jellegzetességét,  mellyel  ünnepelhetné  az  épület  fennállásának  100.  évfordulóját,  és  
melyhez kérik a T. Bizottság anyagi támogatását a csatolt költségvetésben meghatározott összegben.

Budapest, 2011. július 7.

Martos Dániel s.k.
bizottsági elnök

Mellékletek: A közös képviselő kérelme és hozzájáruló nyilatkozata a munkálatokhoz 
Tervezői ismertetés
Költségvetés



HATÁROZATI JAVASLAT:

1. változat:
A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  az  Üllői  út  121  sz.  alatti  
társasház  kérelmét  támogatja  és  a  „3360  Védett  értékek  fenntartása”  költségvetési  sor  
terhére ..................Ft  támogatást nyújt. A megítélt támogatás felhasználásának részletes feltételeit a 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Vagyonkezelési és Felújítási Irodájával  
(1091 Budapest, Üllői út 45.) megkötötendő megállapodásban kell rögzíteni. 

Határidő: értelemszerű
Felelős: Martos Dániel – elnök

2. változat
A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  az  Üllői  út  121.  sz.  alatti  
társasház kérelmét – pénzügyi forrás hiányában – nem támogatja.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Martos Dániel – elnök
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