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ELŐTERJESZTÉS 
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága 

2022. április 12-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Zöld Udvar 2021 pályázati cél módosítása a Mátyás utca 13. Társasház kérelme 

alapján 

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

Polgármesteri Kabinet 
    
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás 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 Mátyás utca 13. szám alatt található társasház Zöld udvar pályázati anyagát, mely alapján a 

támogatási megállapodás 2021. november 18. napján megkötésre került. 

 

A társasház képviseletében eljáró Bézsenyiné Traub Ildikó 2022. április 5. napján módosítási kérelemmel 

fordult Önkormányzatunkhoz, melyben a 2021. december 3. napján történt balesetére hivatkozva kéri a 

támogatási összeg felhasználási határidejének módosítását, ugyanis a sérülés következtében csak 

korlátozottan tudta ellátni közös képviselői feladatkörét.  

 

Az eredeti szerződés II. bekezdésének 6. pontja alapján a támogatási összeget 2022. április 15. napjáig 

lehet felhasználni, kérelmező ezt a dátumot szeretné módosítatni 2022. július 31. napjára. 

 

 

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

szíveskedjen. 

 

Budapest, 2022. április 05. 

 

                                                                Árva Péter s.k. 

                                                              elnök 

 

Melléklet: 1 db kérelem  



 

 

Határozati javaslat: 

 
 

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

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a Mátyás utca 13. szám alatt található társasház 

módosítási kérelmét elfogadja és hozzájárul a támogatási megállapodás II. bekezdés 6. pontjában 

meghatározott határidők alábbiak szerinti módosításához: 

 A támogatás felhasználási határideje: 2022. július 31. 

 Az elszámolás határideje: 2022. augusztus 12. 

 

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. április 14. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


