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Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária 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.  
1 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
 

Budapest IX. kerület, Pöttyös u. 6. szám alatti Társasház, a 2013. évi lakóház-felújítási 
pályázaton 1.000.000,- Ft támogatást nyert homlokzat felújításra. 
 
A Társasházban elektromos tűz keletkezett. Megállapításra került a szakértői felülvizsgálat 
során, hogy az elektromos fővezeték közvetlen élet és tűzveszélyes, felújítása halaszthatatlan. 
Az elektromos hálózat felújítása a szakértői vélemény alapján azonnal megkezdődött. 
Fenti indokok miatt a Társasház közös képviselője kéri a 2013-ban megítélt támogatás 
munkanemének módosítását, elektromos hálózat felújításra. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot hogy, a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzat 30/2000.(XII.24.) számú rendelet 6. § (5) bekezdése alapján: 
„A támogatást a pályázatban megjelölttől eltérő, a 2. §-ban felsorolt más célra (a pályázó 
kérelmére) a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság előzetes 
hozzájárulásával lehet felhasználni. Támogatási munka nem csoportosítható át a kiemelt 
városképi szempontok alapján odaítélt 40%-ot meghaladó mértékben támogatott épületek 
esetében.”  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Bp., IX. Pöttyös u. Társasház 2013. évi 
pályázaton elnyert homlokzat felújítási pályázata nem minősül kiemelt támogatásnak. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltakra vonatkozóan döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
 
Mellékletek: 
� megállapodás  
� szakértői vélemény  
 
 
 
Budapest, 2014. május 6. 
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Határozati javaslat: 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
1) hozzájárul a Budapest, IX. kerület, Pöttyös u. 6. szám alatti társasház által 2013-ban 

1.000.000,- Ft homlokzat felújításra elnyert támogatásának elektromos hálózat 
felújítására történő átcsoportosításához. 

2) felkéri a Polgármester urat a megállapodás módosítás aláírására. 

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  15 nap 


