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Tisztelt Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság! 

Indítványozom, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a 149/2022. számú, “Nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adása a Ferencvárosi Pinceszínház részére“ 

tárgyú előterjesztéshez - melyet a Képviselő-testület a 2022. június 22-i ülésén fog megtárgyalni - 

az alábbi módosító indítványt tegye: 

 

A 149/2022. számú előterjesztés határozati javaslata egészüljön ki egy új 3. ponttal az alábbiak 

szerint (aláhúzással jelölve): 

 

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

hogy  

 

1) a Budapest, IX. Haller u. 48. földszint III., Haller u. 50. földszint II. és Haller u. 50. földszint 

III. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségeket térítésmentesen, határozatlan időre a 

Ferencvárosi Pinceszínház használatába adja.  

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

Határidő: 2022. június 22.  

 

2) felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Ferencvárosi 

Pinceszínház, illetve az intézmény üzemeltetését végző Ferencvárosi Intézményüzemeltetési 

Központ alapító okiratának módosítása, a Budapest IX. Haller u. 48. földszint III., Haller u. 50. 

földszint II. és Haller u. 50. földszint III. sz. alatti helyiségek telephelyeként történő felvétele 

érdekében.  

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

Határidő: 30 nap 

3) felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a IX. Haller u. 50. földszint 

III. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség használatra alkalmas állapota megteremtéséhez 

szükséges felújítások elvégzése érdekében. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

Határidő: az előkészítő intézkedések megtételére: 10 nap; a felújítások elvégzésére: 2022. 

augusztus 15.“ 



 

 

INDOKOLÁS 

Az előterjesztés indokolása szerint: „A Budapest, IX. Haller u. 50. földszint III. sz. alatti helyiség 

jelenleg raktározás céljára történő hasznosításra is alkalmatlan. Előzetes felmérés alapján a 

használatra alkalmas állapot megteremtéséhez szükséges felújítások költsége kb. bruttó 2.000.000 

Ft, mely összeg a 4126 számú költségvetési sorról biztosítható.“ 

 

Annak érdekében, hogy a Pinceszínház művészi munkájának tervezhetősége, a feladatellátás 

színvonala ne csorbuljon, a felújítást mihamarabb szükséges elvégezni. Ehhez egyértelmű 

feladatszabást indokolt tenni, megfelelő határidővel. 

 

 

Budapest, 2022. június 21. 

Takács Krisztián s.k. 

bizottsági elnök 

 

Határozati javaslat 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a 149/2022. számú, “Nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adása a Ferencvárosi Pinceszínház részére“  tárgyú 

előterjesztéshez a 149/……./2022. számú előterjesztésben foglalt módosító indítványt teszi.  

Határidő: 2022. június 22. 

Felelős: Takács Krisztián elnök 


