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Tárgy: lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatások.

Előterjesztő: Madár Éva – mb. irodavezető

Készítette: Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda – Millner Csilla

Előzetesen tárgyalja: 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József 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.
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1  Megfelelő rész X-szel kitöltendő.



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER

Városfejlesztési, Városgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Bizottság részére

Tisztelt Bizottság!

A Budapest, IX. kerület, Haller u. 76-78. szám alatti Társasház a lakóház-felújítási pályázaton 
2010-ben 400.000,- Ft támogatást nyert fűtéskorszerűsítésre.
A  Főtáv  Zrt.  A  bejövő  fogadó  állomást  teljes  mértékben  felújította,  ennek  alapján  a 
társasháznak  erre  nem kell  költenie.  A  fel  nem használt  támogatást  a  társasház,  felvonó 
felújítására szeretné felhasználni, melyet csak 2012-ben tud megvalósítani.
A csatolt kérelemben részletezett indokok miatt, a Társasház közös képviselője kéri, a 2010-
ben  megítélt támogatás  munkanemének  módosítását,  felvonó  felújításra  és  a  megítélt 
támogatás határidejének meghosszabbítását 2012. december 31-ig.
Tájékoztatom  hogy,  a  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzat 
30/2000(XII.24.) számú rendelet 6 §, (5) bekezdése biztosít lehetőséget a megjelölttől eltérő 
célra történő átcsoportosításhoz és az 1. § (4.) bekezdése biztosít lehetőséget az egy évvel 
történő meghosszabbításra.
Kérem a Tisztelt Bizottság tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakra vonatkozóan döntését 
meghozni szíveskedjen.

Mellékletek:
 a. társasház kérelme – 1 db.
 megállapodás – 1 db

Budapest, 2011. november 16.

Tisztelettel:

Dr. Bácskai János polgármester megbízásából

  Madár Éva s.k.
mb. irodavezető

Határozati javaslat:
A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási és  Környezetvédelmi  Bizottság  hozzájárul a 
Budapest, IX. kerület, Haller u. 76-78. szám alatti társasház által 2010-ben elnyert 400.000,- 
Ft,  fűtéskorszerűsítésre  elnyert  támogatásának  felvonó felújítására  történő 
átcsoportosításához és  a  támogatás  felhasználási  határidejének  2012.  december  31-ig 
történő meghosszabbításához.
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármester 
urat, gondoskodjon a megállapodás módosításáról.

Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester










