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ELŐTERJESZTÉS 
a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2013. december 11-ei ülésére 
 

 

 
Tárgy:  Sürgősségi indítvány a VVKB 342-343/2013. (XI.20.) sz. határozatainak 

visszavonására és új döntés meghozatalára 
 

Előterjesztő:    Martos Dániel - elnök 

 

Készítette:    dr. Ódor Éva – polgármesteri jogi tanácsadó  

 
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.  
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 Megfelelő rész X-szel kitöltendő.  



Tisztelt Bizottság! 
 

A 2013. november 20-ai bizottsági ülésen a VVKB határozatot hozott a Páva utcai épületek 
tulajdonosainak tulajdonában lévő útszakaszok felújítása, burkolat cseréje céljára nyújtandó 
támogatási kérelmekről. A bizottsági határozatok azonban egységesen társasházként kezelték 
a Páva utca épületeit, pedig két épület: a Páva u. 10-12. szám alatti épület a Zenei Alapítvány, 
a Páva u. 8. szám alatti épület pedig az Appennin E-Office Zrt. tulajdona 1/1 tulajdoni 
hányadban.  
Tekintettel arra, hogy a két épület esetén a Támogatás valójában nem a Társasház részére 
kerül átadásra, szükséges a határozatok további módosítása.  
A Zenei Alapítvány részére történő támogatás továbbá alapítványi forrás átadásának minősül, 
mely a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre, így ez esetben a Képviselő-testület 
döntse is szükséges a támogatási szerződés megkötéséhez. 
 
A sürgősségi indítvány indoka a támogatások határidőben történő kifizetése.  
 
Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok 
elfogadását.  
 
 
 
Budapest, 2013. december 10. 
 
     Tisztelettel: 
 

Martos Dániel s.k. 
        elnök 

 
Határozati javaslat 
 
1.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 
visszavonja a 304/2013. (X. 16.) és a 342/2013. (XI.20.) számú határozatait és javasolja a 
Képviselő-testület részére, hogy biztosítson 975.360 Ft vissza nem térítendő támogatást a Bp. 
IX. kerület Páva utca 10-12. sz. 37605 hrsz. alatti épület tulajdonosa, a Zenei Alapítvány 
részére, a közforgalom számára megnyitott 64 m2 területen térkő burkolat kiépítése céljára a 
3203 számú Városfejlesztés, Üzemeltetés és Közbiztonság költségvetési sor terhére.  
Felelős: Polgármester 
Határidő: 60 nap 
 
3.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 
305/2013. (X. 16.) és 343/2013. (XI.20.) számú határozatait visszavonva a Bp. IX. kerület 
Páva utca 8. sz. 37604 hrsz. alatti épület tulajdonosa, az Appenninn E-Office Vagyonkezelő 
Zrt. részére, a közforgalom számára megnyitott 39 m2 területen térkő burkolat kiépítése 
céljára 594.360 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 3203 számú Városfejlesztés, 
Üzemeltetés és Közbiztonság költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármester Urat, hogy a 
támogatási szerződés megkötése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 60 nap 


