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Tisztelt Cfmzettek!

Koszonettel megkaptam a 2021. oktober 21-ei kozmeghallgatasra erkezett kerdesuket
(melyben a Koris u. 5/b szam alatti Tarsashaz reszere rendkivtili tamogatas kemek a
szomszedos telken torteno epitkezes okozta karok elharitasa erdekeben), amellyel
osszefuggesben az alabbiakrol tajekoztatom Onoket:

Budapest Jdzsejvdros Onkormanyzatanak (a tovdbbiakban: Onkormanyzat) kbltsegvetesi
kereteinek kialakitasakor elsosorban a jogszabdly dltal meghatarozott, kotelezoen elldtando
feladatai ellatasdra kell torekednie. A tarsashazak tamogatasa nem tartozik ezek koze, azokat
az Onkormanyzat onkent vallaltfeladatkent nyujtotta eddig is es kivanja tovabbra is nyujtani.

A 2021-es evben a tdrsashazifelujitasitamogatasokraelkulonitett 80 millidforintos keretbol
eldnyben reszesulnek az eletveszely elharitasa erdekeben benyujtott pdlydzatok, illetve
kerelmek. Az Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek a tdrsashdzaknak adhato onkormanyzati
tdmogatasokrol szold 49/2017. (XH.20.) onkormanyzati rendeletenek 1. § g. pontja
ertelmeben „ eletveszely elharitasa: szakertoi velemennyel igazolt eletveszely elharitasa
erdekeben vegzett munka, hatosagi kotelezes alapjdn elvegzendo munka, viz-, gaz-, elektrombs
dram-, tavfutesi szolgaltatasbol vald kizaras elharitasa erdekeben vegzett munka, egyeb
halasztast nem turdmunka”.
Fentiek ertelmeben nyujtotta be a Koris u. 5/b Tarsashaz 2020. oktober 26-an a „fuggofolyosd
aldducoldsa, belso udvar burkolat es csatorna csereje, tetolecezes es lepcsofok veszelyes
allapotanakmegsziintetese” targyu, eletveszely elharitasa irdnti kerelmet, amelyhez csatolta
a Budapest Fovaros Kormanyhivatala altal meghozott, jbkarbantartasi kotelezes
vegrehajtasara hozott hatarozatot is.
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Azonban a korabbi evekben, 2019-ben es 2020-ban benyujtott es meg elbiralatlan palyazatok
koziil is szamosat eletveszely elharitasa erdekeben nyujtottak be, es sajnos mar ezen
palyazatok koltsegigenye is tobb, mint az idei evben rendelkezesre allo 80 millid Ft.

Sajnalattal, de ebben az evben a fentiek miatt az bnkormanyzat nem tudja befogadni a
tamogatdsi kerelmiiket.

Az bnkormanyzat folyamatosan vizsgalja a rendelkezesere allo koltsegvetesi forrasok
felhaszndlasat annak erdekeben, hogy az eletveszelyes helyzetben levo tdrsashazak
tamogatdsanakfedezetet mielobb biztositani tudja.
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