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Tisztelt Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
Jelen előterjesztésben kezdeményezem, hogy a T. Bizottság az alábbi indokok alapul vételével vizsgálja 
felül, és vitassa meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000.(XII.24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 
Rendelet) és módosításának lehetőségét, és jelen előterjesztés vitájában elhangzottak alapján Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes ülésére 
kerüljön előterjesztésre a Rendeletet módosítása tárgyú előterjesztés. 

A módosítás indoka az, hogy a már 21 éves rendeletet az elmúlt években tucatnyi alkalommal 
módosították, a rendelet végrehajtása során sok bizonytalanság és kérdés merül fel folyamatosan. 
Fontos, hogy a felmerülő kérdésekre a bizottság iránymutatást és javaslatot adjon egy majdani módosítás 
készítéséhez, különös tekintettel arra, hogy a megpályázott támogatás összege többszöröse a 
rendelkezésre álló forrásoknak. 

Az előterjesztés célja az, hogy kikérje a bizottság véleményét jelen pályázati rendszerről, különös 
tekintettel az alábbiakra: 

- a pályázati feltételek esetleges szigorítása, különös tekintettel a pályázatok előkészítettségére; 

- egyértelmű meghatározása a támogatott munkák prioritási sorrendjének; 

- az adható támogatás és a bekerülési költség hányadának minimumára és maximumára; 

- a korábbi pályázatok figyelembevételére az elbírálásnál; 

- végül kiemelten fontos kérdés, hogy milyen legyen a támogatás területi elosztása. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés mellékletét képező Vitairatban foglaltakat vitassa meg, 
és a határozati javaslatot fogadja el. 

 

 
Budapest, 2021. július 28. 
 
 
 

Árva Péter 
képviselő 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri az elnököt, hogy a ………/2021. sz. előterjesztés 
vitájában elhangzottak alapján készítsen előterjesztést a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII.24.) 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyban Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének a soron következő rendes ülésére. 
 
 
Határidő: a képviselő-testület következő rendes ülése 
Felelős: Árva Péter 
 


