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Válaszlevél a IX. kerületi TÉR_KÖZ
projektekre beérkezett kérelemre

Tisztelt Polgármester Asszony!
A FEVIX/105-6/2021 iktatószámú, május 26-án kelt levelét, melyben a TÉR_KÖZ pályázaton támogatást
elnyert „Bakáts projekt” és „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” projektekhez kapcsolódóan
módosításokat kezdeményez, köszönettel megkaptuk.
A „Bakáts projekt” kapcsán beérkezett módosítási kérelmüket rendben találtuk, a Projekt költségvetési
táblázatában (1. sz. melléklet) szereplő költségek a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelnek,
átcsoportosíthatók. A végleges költségtáblázat szakmai tartalmáról további egyeztetést javasolok a pályázat
lebonyolítását ellátó Várostervezési Főosztállyal, a szerződés módosítás megkezdését megelőzően.
A „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” projektről való átcsoportosítás lehetősége az Ecseri úti
metrómegállóra, a beküldött tervezési diszpozícióban szereplő elképzelések, javaslatok alapján nem
illeszthető be a TÉR_KÖZ pályázat célrendszerébe, ezen kívül a módosítási javaslatot az érintett
főosztályokkal való egyeztetések alapján pályázat-technikailag nem tudjuk kezelni, ezért a módosítási
kérelmet nem áll módunkban fogadni.
A Főváros számára továbbra is kiemelten fontos a közterületeken és a közösségi használatú tereken
megjelenő városi élet minőségének folyamatos javítása és megőrzése. A városrehabilitációs célok
megvalósítása érdekében a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásával terveink szerint pályázat
kerül meghirdetésre kerületi önkormányzatok számára korábban támogatásban részesült, de forráshiány miatt
elakadt közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs projektek megvalósítására
(27/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet, „E” program).
A „Bakáts projekt” kérelemben jelzett megnövekedett költségei, valamint a sikeres megvalósíthatóság
érdekében javasoljuk az „E” pályázati programba való részvételt. A jelzett költség-átcsoportosításra (1. sz.
melléklet módosítása) és sikeres pályázat esetén a többlettámogatás felhasználására vonatkozó szerződésmódosítással lehet kezelni.
Bízva a további sikeres munkában,
Budapest, 2021. június „
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