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Tárgy: A József Attila IV. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet „Zöld Udvar 2021” 

pályázaton elnyert támogatásának visszavonása, a Lakásfenntartó 
Szövetkezet zöldítési céljainak támogatása a 3205. környezetvédelmi 
költségvetési sor terhére 

 
Előterjesztő:    Árva Péter, bizottsági elnök 
 
Készítette:   Barna Renáta, környezetvédelmi munkatárs 

Polgármesteri  Kabinet 
 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Világos István 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.  

 
 
 
 



 

Tisztelt Bizottság! 
 
 
A T. Bizottság a 2021. október 12. napján tartott ülésén, a VIK 53/2021. (X.12.) számú határozatával 
elfogadta a „Zöld Udvar 2021” pályázatra érkezett társasházi pályázatokat. A szerződések elkészítése 
során az Üllői út 163-167. házszám alatt található pályázóról megállapításra került, hogy nem társasházi 
formában, hanem Lakásfenntartó szövetkezetként működik. A pályázati kiírásban egyértelműen 
szerepel, hogy a pályázaton csak társasházak indulhatnak, ezért a lakásfenntartó szövetkezet 
pályázata érvénytelen. Az Üllői út 163-167. házszám alatt található Lakásfenntartó Szövetkezettel 
szerződés nem köthető.  
 
A Bizottsági ülés októberi döntését a következő módon szükséges módosítani, az érintett pályázó 
támogatását illetően: 
 

Társasház címe 
Tervezett 

költség (Ft) 
Önrész (Ft) 

Támogatás 
(Ft) 

Pályázati cél 

 
Üllői út 163-167. 

 
921.000 

 
460.500 

0 

Az épület körüli rendezetlen területek 
felújítása, fák és sövények 

visszametszése, virágágyások 
újratelepítése (metszés, 2 db 10 m2 

virágágyás kialakítása, termőtalaj és 
növények beszerzése, kivitelezési 

munkálatok díja) 

 
 
A pályázati anyag alapján a lakászszövetkezet körül található zöld felületeket szeretnék rendezni a 
fenntartók, valamint a virágágyásokat újratelepíteni. Ezért amennyiben a Bizottság tagjai is úgy 
döntenek, szeretnénk támogatni a kezdeményezésüket a 3205. sor terhére, a korábban már odaítélt 
460.500 Ft-os támogatási összeg erejéig. 
 
 

Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
 
Budapest, 2021. november 30. 
 
 

Árva Péter s.k. 
  elnök 

  



 

 
Határozati javaslat: 
 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a VIK 53/2021. (X.12.) sz. határozat 2. ponjtában 
szereplő táblázat hetedik sorát (Üllői út 163-167. házszám) az alábbiak szerint módosítja: 
 

Társasház címe 
Tervezett 

költség (Ft) 
Önrész (Ft) 

Támogatás 
(Ft) 

Pályázati cél 

 
Üllői út 163-167. 

 
921.000 

 
460.500 

0 

Az épület körüli rendezetlen területek 
felújítása, fák és sövények 

visszametszése, virágágyások 
újratelepítése (metszés, 2 db 10 m2 

virágágyás kialakítása, termőtalaj és 
növények beszerzése, kivitelezési 

munkálatok díja) 

 
Határidő: 2021. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 3205. környezetvédelem költségvetési sor 
terhére a József Attila IV. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet részére 460.500 Ft támogatási 
összeget biztosít az alábbi táblázatban található célok megvalósítására, azzal, hogy az összeg 
felhasználási határideje: 2022. április 15., az elszámolás határideje: 2022. május 2.:  
 

Támogatott címe Tervezett fejlesztések 

 

József Attila IV. sz. 
Lakásfenntartó 

Szövetkezet 
Üllői út 163-167. 

Az épület körüli rendezetlen területek felújítása, fák és sövények 
visszametszése, virágágyások újratelepítése (metszés, 2 db 10 m2 

virágágyás kialakítása, termőtalaj és növények beszerzése, kivitelezési 
munkálatok díja) 

 

Határidő: 2021. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy a József Attila IV. sz. Lakásfenntartó 
Szövetkezettel kösse meg a támogatási szerződést. 

 
Határidő: 2021. december 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


