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Városfejlesztési, Városgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Bizottság részére

Tisztelt Bizottság!

A Budapest, IX. kerület, Tűzoltó u. 94-96. szám alatti Társasház a lakóház-felújítási pályázaton 2010-ben 
2.000.000,- Ft, 2011-ben 2.900.000,- Ft támogatást nyert fűtéskorszerűsítésre.
A társasház az ÖKO-Program pályázaton is kért támogatást és 2011-ben nyert 6.622.000 Ft-ot, mely a 
beruházási bruttó érték (13.244.000 Ft) 50 %-a.
A társasház az ÉMI-vel  kötendő szerződéskötés  elhúzódása miatt  csak 2012-ben tudja megkezdeni  a 
munkálatokat.
Az önkormányzat lakóház-felújítási rendelete értelmében a társasház csak 85 %-ban támogatható, így a 
társasház  további  maximum  4.635.000  Ft-tal  (35  %)  támogatható,  így  a  2010-es  pályázaton  nyert 
2.000.000 Ft-ból, csak 1.735.000 Ft fizethető ki.
A csatolt kérelemben részletezett indokok miatt, a Társasház közös képviselője kéri, a 2010-ben megítélt 
támogatás határidejének meghosszabbítását 2012. december 31-ig.
Tájékoztatom hogy, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2000(XII.24.) számú 
rendelet  1.  §  (4.)  bekezdése  lehetőséget  biztosít  az  egy évvel  történő  meghosszabbításra.  A 4.  §  4. 
bekezdése  értelmében  „Egy  adott  munkára,  több  támogatási  rendszerben  elnyert  összes  támogatás 
mértéke nem haladhatja meg a munka teljes költségének 85%-át.”.
Kérem a Tisztelt Bizottság tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakra vonatkozóan döntését meghozni 
szíveskedjen.

Mellékletek:
 a. társasház kérelme – 1 db.
 ÉMI2011.08.22-én kelt tájékoztató levele – 1 db
 megállapodás – 2 db

Budapest, 2011. szeptember 29.

Tisztelettel:

Dr. Bácskai János polgármester megbízásából

  Madár Éva s.k.
mb. irodavezető

Határozati javaslat:
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest, IX. kerület, Tűzoltó u. 
94-96. szám  alatti  társasház  által  2010-ben  fűtéskorszerűsítésre  elnyert  2.000.000,-  Ft  támogatás 
mértékét  1.735.000,-  Ft-ra  módosítja és  hozzájárul a  támogatás  felhasználási  határidejének  2012. 
december 31-ig történő meghosszabbításához.
A Városfejlesztési,  Városgazdálkodási és  Környezetvédelmi Bizottság felhatalmazza a polgármestert  a 
megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
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