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Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 



 

 
Tisztelt Bizottság! 

 

 

A T. Bizottság a VIK 53/2021. (X.12.) és VIK 93/2021. (XII.7.) számú határozatával elfogadta az érvényes 

Zöld Udvar 2021. pályázatokat. A határozatok alapján a társasházak az elnyert támogatási összeget 2022. 

április 15. napjáig használhatták fel és az elszámolást 2022. május 02. napjáig kellett benyújtaniuk.  

 

A határidők betartása 3 darab társasház esetében nem valósult meg, ezért kérelemmel fordultak 

önkormányzatunkhoz, hogy késedelmes teljesítésük ellenére a T. Bizottság elszámolásuk befogadásához 

és a támogatási összeg kifizetéséhez hozzájáruljon.  

 

Két társasház esetében a benyújtott elszámolásban szereplő számlák kiállítása a határidő lejárta után történt 

meg. 

 

Társasház 
Támogatási 

összeg 
Pályázati cél 

Kinizsi u. 13. 251.267 

1 db 3*3 méteres Hollandágyás kialakítása (termőföldpótlás, 

geotextilia, félárnyákot/árnyékot tűrő talajtakarók, szoliterek 

telepítése, csepegtető öntözőrendszer kialakítása, kerti 

szegélykő az ágyás köré és mulcs az ágyás borításához.) 

Lónyay u. 60 64.200 

Meglévő zöldfelület fejlesztése, új zöldfelületek képzése 

(termőtalaj, növények beszerzése, jelenlegi növényzet 

visszavágása, talajjavítás) 

 

 

A harmadik társasház közös képviselője a beadási határidőt követően adta le az elszámolási anyagot. 

 

Társasház 
Támogatási 

összeg 
Pályázati cél 

Lobogó u. 24. 85.025 

A társasház kertjének rendezése (sövények fák megmetszése, 

bokrok telepítése, talajtakaró eltávolítása, gyepterület 

kialakítása, permetezés és a keletkezett zöldhulladék 

elszállítása) 

 

 

A társasházak az eredeti pályázati célokat valósították meg a zöldítő munkálatok során. 

 

A fentiek alapján az érintett Társasházak elszámolását elfogadni, és az utófinanszírozott támogatásokat 

kifizetni jogszerűen nem lehet. Azonban az Önkormányzatnak nem érdeke, hogy egy sikeres pályázati 

folyamatot nem jelentős időbeli csúszás miatt ellehetetlenítsen, ezért javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság 

hozzon olyan intézkedést, amely alapján a Társasházak által már felhasznált támogatás jogszerűen 

kifizethető. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a támogató a 

támogatási szerződést egyoldalúan módosíthassa: 

 

„48/A. § (1) A 48. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közigazgatási jogi jogviszonyban és a 48. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti polgári jogi jogviszonyban (a továbbiakban együtt: támogatási jogviszony) a 

kötelezettségvállalási jogkört gyakorló személy (a továbbiakban: támogató) a támogatás nyújtására, a 

kedvezményezett pedig - ha a támogatás jellege egyébként nem zárja ki - a számára megállapított 

kötelezettség teljesítésére köteles. 

(3) A támogatási szerződést a támogató a kedvezményezett javára egyoldalúan módosíthatja. …” 

 



 

Fentiek alapján javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság a támogatási megállapodások II. 6. pontját az alábbiakra 

szíveskedjen módosítani: 

 

„6. A támogatás felhasználásának határideje: 2022. június 30. 

     Az elszámolás határideje: 2022. június 30.” 

 

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

elfogadni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2022. június 14. 

 

                                                       

 

      Reiner Roland 

                                                           alpolgármester 

 

 

 

Melléklet:3 db kérelem 

     3 db elszámolási anyag  



 

 

Határozati javaslat: 

 
 

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

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a VIK 53/2021. (X.12.) számú határozata alapján a 

Budapest IX. kerület Kinizsi utca 13. sz. alatti Társasházzal kötött támogatási megállapodás II.6. 

pontját egyoldalúan az alábbi szövegre módosítja: 

„6. A támogatás felhasználásának határideje: 2022. június 30. 

     Az elszámolás határideje: 2022. június 30.” 

 

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

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a VIK 53/2021. (X.12.) számú határozata alapján a 

Budapest IX. kerület Lónyay utca 60. sz. alatti Társasházzal kötött támogatási megállapodás II.6. 

pontját egyoldalúan az alábbi szövegre módosítja: 

„6. A támogatás felhasználásának határideje: 2022. június 30. 

     Az elszámolás határideje: 2022. június 30.” 

 

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

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a VIK 93/2021. (XII.7.) számú határozata alapján a 

Budapest IX. kerület Lobogó u. 24. sz. alatti Társasházzal kötött támogatási megállapodás II.6. 

pontját egyoldalúan az alábbi szövegre módosítja: 

„6. A támogatás felhasználásának határideje: 2022. június 30. 

     Az elszámolás határideje: 2022. június 30.” 

 

4.) A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy az érintett Társasházakat a döntésről tájékoztatni 

szíveskedjen. 

 

Határidő: 2022. július 08. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


