
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 16/2/2021. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. július 29-i ülésére 

 
Tárgy:  Előterjesztői kiegészítés a 16/2021. sz. előterjesztéshez (Javaslat a „Főtér kialakítása a 

József Attila lakótelepen” című TÉR_KÖZ pályázat visszavonására, és kiegészítő 
támogatás megpályázására a „Bakáts projekt” című TÉR_KÖZ pályázat vonatkozásában)
  

Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester   
 

Készítette:  Pataki Márton vezérigazgató, FEV IX. Zrt.   
 

Előzetesen tárgyalja: VIK, GKB, PEB, RÖNK 2021.  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  
Dr. Szathmáryné dr. Alföldi Marianna s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

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.  



 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Annak érdekében, hogy a Dési Huber utca és a Pöttyös utca kereszteződésének északi sarkán 

elhelyezkedő 38236/241 helyrajzi számú közterület rendezésére, felújítására 2022. évben sor 

tudjon kerülni, szükséges hogy a Képviselő-testület döntéseket hozzon a beruházás 

Önkormányzat részéről eljáró előkészítőjéről és lebonyolítójáról, a tervezési program 

kialakításáról és a finanszírozásról. 

Javaslom, hogy  

- az előkészítést és a lebonyolítást a FEV IX. Zrt. végezze külön díjazás nélkül; 

- a környéken élők igényei a körülményektől függően (pl. járványhelyzet) kerüljenek 

strukturáltan felmérésre; 

- a tervezéssel kapcsolatos beszerzési eljárást megelőzően a kiírás részét képező tervezési 

programot a József Attila Városrészi Önkormányzat hagyja jóvá; 

- a képviselő-testület határozattal kötelezze el magát, hogy a jövő évi költségvetési 

rendeletben önálló előirányzatban biztosít forrást a kivitelezésre.      

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hogy a 16/2021. számú előterjesztést a fenti módosítással, 

a határozati javaslatot pedig a 4. számú ponttal kiegészülve szíveskedjen elfogadni. 

 

Budapest, 2021. 07. 26.  

 

            

              Baranyi Krisztina h. 

          polgármester 

                                           Reiner Roland s.k. 

                                            alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Dési Huber utca és a Pöttyös utca kereszteződésének északi sarkán elhelyezkedő 

38236/241 helyrajzi számú közterület felújításával kapcsolatban: 

a. Felkéri a FEV IX. Zrt.-t, hogy az Önkormányzat és a FEV IX. Zrt. között fennálló 

megbízási szerződés 2.2. c) pontja alapján a felújítást külön díjazás nélkül készítse elő 

és bonyolítsa le.  

Határidő: 2021. július 29. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

b. A tervezéssel kapcsolatos beszerzési eljárás megindítása előtt a környéken élők igényeit 

fel kell mérni, a tervezési programot pedig a József Attila Városrészi Önkormányzatnak 

előzetesen jóvá kell hagynia.  

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

c. A 2022. évi költségvetési rendeletben önálló előirányzatban fedezetet biztosít a 

38236/241 helyrajzi számú közterület felújításának kivitelezési munkálataira.  

Határidő: a 2022. évi költségvetés elfogadása 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 


