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ELŐTERJESZTÉS
a Városüzemeltetési Bizottság 2022. augusztus 31-i ülésére
Tárgy: Javaslat „Világos Kapualjak” pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós elnök
Készítette:
Bodnár Gabriella ügyintéző
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Melléklet: pályázatokat tartalmazó táblázat

Tisztelt Városüzemeltetési Bizottság!
I.

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az 528/2021. (IX. 23.) számú képviselő-testületi határozattal meghirdetett „Világos Kapual
jak” pályázat keretében az Önkormányzat lehetőséget biztosított a társasházak számára, hogy
pályázat útján egyszeri, legfeljebb 50.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel
jenek a ház kapubejáratának utcafronti megvilágítását szolgáló, alkonykapcsolóval működő
kültéri lámpa felszereléséhez, valamint további 450.000 Ft összegű vissza nem térítendő tá
mogatást a társasház kapubejáratának helyreállításához. A pályázat benyújtható mindkét
munkanemre, de akár csak az egyik munkálatra is. A lámpa beszerelése tárgyában legfeljebb
50.000 Ft, míg a kapubejárat felújítása tárgyában legfeljebb 450.000 Ft támogatás igényelhe
tő. Amennyiben a pályázó mindkét munkanemre pályázni kíván, úgy az előbbiek figyelembe
vételével legfeljebb 500.000 Ft igényelhető a két munkálat elvégzéséhez együttesen. Amenynyiben a társasház több utcai bejárattal rendelkezik, úgy a támogatást bejáratonként veheti
igénybe.
A „Világos Kapualjak” pályázat keretében benyújtott 1 érvényes, hiánytalan pályázat képezi
az előterjesztés tárgyát. A benyújtott pályázat megfelelőségét a pályázati kiírás alapján a Bi
zottság vizsgálja meg. A beérkezett pályázat főbb adatait a jelen előterjesztés melléklete sze
rinti táblázat 1. sora tartalmazza.

Amikor a „Világos Kapualjak” pályázati kiírásra biztosított 12.500.000 Ft-os keretösszeget
meghaladták a benyújtott pályázatok, a 107/2022. (V. 05.) számú képviselő-testületi határo
zattal az Önkormányzat meghirdette a „Világos Kapualjak 2022” pályázatot, ugyanazokkal a
feltételekkel, összesen 25.000.000 Ft keretösszeggel, amelyből 12.500.000 Ft-ot a Magdolna
és Orczy negyedek, 12.500.000 Ft-ot pedig a kerület többi negyedéből benyújtott pályázatok
ra biztosított

A „Világos Kapualjak 2022” pályázati felhívásra benyújtott 3 db érvényes, hiánytalan pályá
zat képezi az előterjesztés tárgyát. A benyújtott pályázatok megfelelőségét a pályázati kiírás
alapján a Bizottság vizsgálja meg. A beérkezett pályázatok főbb adatait a jelen előterjesztés
melléklete szerinti táblázat 2-4. sora tartalmazza.

IL

A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a javaslatokat tartalmazó döntések meghozatala a Tisztelt Bizott
ság hatásköre.

HL

A döntés célja, pénzügyi hatása

Az 528/2021. (IX. 23.) számú képviselő-testületi határozattal meghirdetett „Világos Kapual
jak” pályázat keretének felhasználása:

pályázat státusza

db

támogatás összege

eddig elbírált

26

12.046.104 Ft

jelen előterjesztés tárgya, elbírálásra vár

1

450.000 Ft

hiánypótlásra vár*

2

835.731 Ft

29

13.331.835 Ft

összesen

*Megjegyzés: A 2021. évi keretösszeg kimerülése miatt a két hiánypótlási szakaszban lévő
pályázat a hiánypótlás megfelelő benyújtása esetén már csak a 2022. évi kiírás fedezetének
terhére támogatható.
A 107/2022. (V. 05.) számú képviselő-testületi határozattal meghirdetett „Világos Kapualjak
2022” pályázat keretének felhasználása:

pályázat státusza

db

támogatás összege

eddig elbírált

9

4.031.197 Ft

jelen előterjesztés tárgya, elbírálásra vár

3

1.912.674 Ft

hiánypótlásra vár

6

4.608.317 Ft

18

10.552.188 Ft

összesen

A döntés célja a benyújtott pályázatok tárgyában összegszerű javaslatokat tartalmazó dönté
sek meghozatala. A döntés 2.362.674 Ft pénzügyi fedezetet igényel, amely vissza nem térí
tendő támogatás. A fedezet a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati
rendeletében a 20830 címen biztosított.
IV.

Jogszabályi környezet

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2022. (V. 05.) számú hatá
rozatával elfogadott „Világos Kapualjak 2022” program pályázati kiírásának 6. pontja értel
mében a Városüzemeltetési Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt a támogatásról,
valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 5.3.1. pontja értelmében a Város
üzemeltetési Bizottság javaslatot tesz a polgármester felé az érvényes pályázatokat benyújtó
társasházak önkormányzati támogatásának összegére.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
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L Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési
Bizottságának......... /2022. (VIIL 31.) számú határozata

A Budapest VIIL kerület, Vajdahunyad u. 15. szám alatti Társasház támogatásáról
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1.

2.

a Budapest VIIL, Vajdahunyad u. 15. szám alatti Társasház „Világos Kapualjak'’
program keretében benyújtott pályázatának támogatására 450.000 Ft vissza nem
térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek;
felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős:
polgármester
Határidő:
a 2. pontra 2022. szeptember 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
II. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési
Bizottságának......... /2022. (VIIL 31.) számú határozata

A Budapest VIIL kerület, Rákóczi út 47. szám alatti Társasház támogatásáról
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1.

2.

a Budapest VIIL, Rákóczi út 47. szám alatti Társasház „Világos Kapualjak 2022"
program keretében benyújtott pályázatának támogatására 500.000 Ft vissza nem
térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek;

felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős:
polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022 szeptember 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

III. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési
Bizottságának......... /2022. (VIIL 31.) számú határozata

A Budapest VIIL kerület, Tbiliszi tér 6. szám alatti Társasház támogatásáról
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1.

2.

a Budapest VIIL, Tbiliszi tér 6. szám alatti Társasház „Világos Kapualjak 2022”
program keretében benyújtott pályázatának támogatására 962.674 Ft vissza nem
térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek;
felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős:
polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. szeptember 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

IV. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviseló-testülete Városüzemeltetési
Bizottságának......... /2022. (VIII. 31.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Kálvária Társasház - Baross u. 119/A szám alatti Társasház
támogatásáról
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1.

a Budapest Vili., Kálvária Társasház - Baross u. 119/A szám alatti Társasház
„Világos Kapualjak 2022” program keretében benyújtott pályázatának támogatásá
ra 450.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármes
ternek;

2.

felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős:
polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. szeptember 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2022. augusztus 24.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Készítette: Kerűletgazdálkodási Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda
Leírta:
Bodnár Gabriella ügyintéző
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Melléklet az előterjesztéshez: táblázat

Társasház
neve

Kivitelezési
költség

Igényelt
támogatás
összege

Felújítás
tárgya

Beérkezés
ideje

Ügyiratszám

2021.12.20

16/3/2022

1.

Vajdahunyad u. 15.

1.120.000 Ft 450.000 Ft kapufelújítás

2.

Rákóczi út 47.

500.000 Ft

500.000 Ft kapufelújítás és
alkonykapcsolós
lámpa felszerelése

2022.06.24 16/694/2022

3.

Tbiliszi tér 6.

999.638 Ft

962.674 Ft kapufelújítás és
alkonykapcsolós
lámpa felszerelése
(2 db)

2022.06.24 16/695/2022

4.

Kálvária Társasház Barossa. 119/A

733.895 Ft

450.000 Ft kapufelújítás

2022.07.26

Összesen

3.353.533 Ft

16/815/2022

2.362.674 Ft
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