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Tisztelt Bizottság!

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 347/2013. (XI.27.) sz.
határozatával bírálta el a „Zöld Udvar 2013” pályázatot. A döntés értelmében a bizottság többek között
a Ráday u. 32. szám alatti társasház kertépítési terveinek megvalósítását is támogatta.
Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy társasház tulajdonosai úgy határoztak, hogy nem kívánják
felhasználni a pályázaton elnyert támogatási összeget, tekintettel arra, hogy az elnyert támogatási
összeg az eredeti elképzelések megvalósítására csak részben lenne elegendő. A társasház közös
képviselője a döntésre való figyelemmel azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az
általuk 2014. január 29-én befizetett 145.160,- Ft önrészt Önkormányzatunk utalja vissza a társasház
11709002-20072289 számú számlájára.
Továbbá tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a Lónyay u. 16. és Üllői út 57. sz. alatti társasházak
írásban jelezték, hogy nem kívánják igénybe venni a pályázati támogatást. Ezen társasházak erre való
tekintettel az együttműködési megállapodást nem kötötték meg, a pályázati önrészt az Önkormányzat
felé nem fizették meg, ezért esetükben önrész-visszafizetési kötelezettség Önkormányzatunkat nem
terheli.

Mindezek alapján javaslom T. Bizottságnak, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

Budapest, 2014. március 13.

Martos Dániel s.k.
bizottsági elnök

Határozati javaslat:
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
1.) a Ráday u. 32. sz. alatti társasház által, a „Zöld Udvar 2013” pályázatban megjelölt kertépítési
célok megvalósítása céljából megfizetett 145.160,- Ft önrészt, a társasház pályázattól történő
elállására tekintettel a társasház részére visszafizeti, a 3205. környezetvédelmi költségvetési
sor terhére. Felkéri a Polgármestert, hogy az önrész visszautalása iránt, valamint a Ráday u.
32. sz. alatti társasház által 2013. december 18. napján kelt Együttműködési Megállapodás
közös megegyezéssel történő megszüntetése tárgyában intézkedjen.
Határidő: az Együttműködési Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére
vonatkozó megállapodás társasház által aláírt példányának Önkormányzathoz érkezését
követő 30 nap.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2.) felkéri a Polgármestert, hogy a Fagica-Kert Kertgondozó és Parképítő Kft-vel a 2013.
december 21. napján kötött Vállalkozási Szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetése tárgyában a szerződés aláírásáról gondoskodjon.
Határidő: 2014. április 15.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3.) felkéri a Polgármestert, hogy az Örökzöld Kft-vel 2013. december 21. napján megkötött
Lónyay u. 16. sz. alatti társasház kertépítésére vonatkozó vállalkozási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetése tárgyában tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Polgármester
4.) felkéri a Polgármestert, hogy az Örökzöld Kft-vel 2013. december 21. napján megkötött Üllői
út 57. sz. alatti társasház kertépítésére vonatkozó vállalkozási szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetése tárgyában tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Polgármester

