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ELŐTERJESZTÉS 
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága 

2022. február 15-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Zöld Udvar 2021 pályázati cél módosítása Liliom utca 30. Társasház kérelme alapján 

 
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 2021. október 12. napján tartott ülésén a VIK 53/2021. (X.12.) számú határozatával 

elfogadta a Liliom utca 30. szám alatt található társasház Zöld udvar pályázati anyagát a következőképpen: 

 

Társasház címe 
Tervezett 

költség (Ft) 
Önrész (Ft) 

Támogatás 

(Ft) 
Pályázati cél 

Liliom u. 30. 979.000 489.500 489.500 

Az épület előtt található terület 

füvesítése (talaj előkészítés, termőtalaj 

terítés, füvesítés kb. 500 m2) 

 

A társasház képviseletében eljáró Pikó Zsuzsanna 2022. január 26. napján módosítási kérelemmel fordult 

Önkormányzatunkhoz.  

A fentebb elfogadott pályázati célt az alábbiakra kívánja a társasház lakóközössége módosítani: 

 

- a tervezett füvesítés kisebb részen történne meg, ami kb. 200 m2, viszont a területen öntöző 

berendezés is kialakításra kerülne, mely biztosítaná az elvetett fűmag folyamatos locsolását. 

 

A társasház által bekért új árajánlat alapján a módosított fejlesztés ugyanannyiba kerülne, mint az eredeti 

terv ötlet. 

 

Mindezek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2022. február . 

 

                                                            Árva Péter s.k. 

                                                           elnök 

  



 

 

Határozati javaslat: 

 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a Liliom utca 30. szám alatt 

található társasház pályázati céljának módosításához hozzájárul és a VIK 53/2021. (X.12.) 

sz. határozat 2.) pontjában foglalt táblázat 4. sorát az alábbiak szerint módosítja 

 

Liliom u. 30. 979.000 489.500 489.500 

Az épület előtt található terület 

füvesítése (talaj előkészítés, 

termőtalaj terítés, füvesítés kb. 

150m2) és öntözőberendezés 

kialakítása 

 

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy a társasházzal a 

módosító szerződést kösse meg. 

 

Határidő: 2022. március 1. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


