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ELŐTERJESZTÉS
a Városüzemeltetési Bizottság 2022. augusztus 31-i ülésére

Tárgy: Javaslat „Kis értékű támogatások 2022” 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
A 158/2022. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal meghirdetett „Kis értékű támoga
tások 2022” pályázat keretében az Önkormányzat lehetőséget biztosított a társasházak számá
ra, hogy pályázat útján egyszeri, legfeljebb 250.000 Ft összegű vissza nem térítendő támoga
tást igényeljenek alacsony költségvetésű felújítások elvégzésének, valamint az osztatlan közös 
tulajdonban lévő épületrészek lomtalanításának támogatására. Azok a társasházak, amelyek 
több lépcsőházból állnak, 1 kis értékű támogatási pályázat benyújtása keretében lépcsőházan
ként igényelhetnek támogatást. A pályázat céljára a képviselő-testület a 2022. évi költségve
tésről szóló 6/2022. (IL 24.) önkormányzati rendeletben a „Társasházak vissza nem térítendő 
támogatása” megnevezésű előirányzatról 5.000.000 Ft keretösszeget különített el.
Jelen előterjesztés tárgya a „Kis értékű támogatások 2022” pályázati felhívásra benyújtott 7 
db érvényes, hiánytalan pályázat. A benyújtott pályázatok megfelelőségét a pályázati kiírás 
alapján a Bizottság vizsgálja meg. A beérkezett pályázatok főbb adatait a jelen előterjesztés 
melléklete szerinti táblázat 1-7. sora tartalmazza.

IL A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a javaslatokat tartalmazó döntések meghozatala a Tisztelt Bizott
sághatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a benyújtott pályázatok tárgyában összegszerű javaslatokat tartalmazó dönté
sek meghozatala. A döntés 1.732.061 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.



A pályázati keret felhasználása:

pályázat státusza db támogatás összege
eddig elbírált 13 3.235.620 Ft
jelen előterjesztés tárgya, elbírálásra vár 7 1.732.061 Ft
összesen 20 4.967.681 Ft
az 5.000.000 Ft keretből még felhasználható 32.319 Ft
még beérkezett igény 6 4.039.617 Ft

IV. Jogszabályi környezet

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2022. (V. 26.) számú hatá
rozatával elfogadott „Kis értékű támogatások 2022” program pályázati kiírásának 6. pontja 
értelmében a Városüzemeltetési Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt a támogatás
ról, 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.

I. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési 

Bizottságának......... /2022. (VIII. 31.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Lujza u. 5. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., Lujza u. 5. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások 2022” 
program keretében benyújtott, közös tulajdonú helyiségek lomtalanítása tárgyú pá
lyázatának támogatására 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését 
javasolja a polgármesternek;

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

II. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési 

Bizottságának......... /2022. (VIII. 31.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 53. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy



1. a Budapest VIII., Rákóczi út 53. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások 
2022” program keretében benyújtott, postaládák cseréje tárgyú pályázatának tá
mogatására 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a pol
gármesternek

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

III. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete Városüzemeltetési 

Bizottságának......... /2022. (VIII. 31.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, József u. 6. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., József u. 6. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások 

2022” program keretében benyújtott, kaputelefon korszerűsítése tárgyú pályázatá
nak támogatására 249.800 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja 
a polgármesternek;

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

IV. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete Városüzemeltetési 

Bizottságának......... /2022. (VIII. 31.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Auróra u. 10. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Auróra u. 10. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások 

2022” program keretében benyújtott, postaládák cseréje tárgyú pályázatának tá
mogatására 249.978 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a pol
gármesternek;

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



V. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési 

Bizottságának......... /2022. (VIII. 31.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos u. 44. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Tolnai Lajos u. 44. szám alatti Társasház „Kis értékű 

támogatások 2022” program keretében benyújtott, közös tulajdonú helyiségek 
lomtalanítása tárgyú pályázatának támogatására 250.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatás megítélését javasolja a polgármesternek

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

VI. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési 

Bizottságának......... /2022. (VIII. 31.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Rákóczi tér 10. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest Vili., Rákóczi tér 10. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások 

2022” program keretében benyújtott, bejárati kapu mindkét oldalán leomlott fal 
helyreállítása tárgyú pályázatának támogatására 234.950 Ft vissza nem térítendő 
támogatás megítélését javasolja a polgármesternek

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

VII. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési 

Bizottságának......... /2022. (VIII. 31.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 19. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
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1. a Budapest Vili., Karácsony Sandor u. 19. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, osztatlan közös tulajdonú 
mélygarázs lejárata melletti korlát és korláttartó talapzat karbantartó felújítása 
tárgyú pályázatának támogatására 247.333 Ft vissza nem térítendő támogatás meg
ítélését javasolja a polgármesternek

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: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda
Leírta: Bodnár Gabriella ügyintéző Ç,
Pénzügyi fedezetet igényel, igazolás: fittje
Jogi Kontroll: dr. Kiss Éva jogi referens
Ellenőrizte:

DR .ZILVIA

Beterjesztésre alkalmas: Jóváhagyta:

v
d: Csilla Camara-Bereczki Ferenc Miklós 

A Városüzemeltetési Bizottság elnöke
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Melléklet az előterjesztéshez: táblázat

Összesen 1.760.061 Ft 1.732.061 Ft

Társasház 
neve

Kivitelezési 
költség

Igényelt 
támogatás 

összege

Felújítás 
tárgya

Beérkezés 
ideje

Ügyirat
szám

1. Lujza u. 5. 250.000 Ft 250.000 Ft közös tulajdonú helyi
ségek lomtalanítása

2022.07.08 16/751/2022

2. Rákóczi út 53. 278.000 Ft 250.000 Ft postaládák cseréje 2022.07.19 16/774/2022

3. József u. 6. 249.800 Ft 249.800 Ft kaputelefon korszerű
sítése

2022.07.19 16/780/2022

4. Auróra u. 10. 249.978 Ft 249.978 Ft postaládák cseréje 2022.08.15 16/818/2022

5. Tolnai Lajos u. 44. 250.000 Ft 250.000 Ft közös tulajdonú helyi
ségek lomtalanítása

2022.08.16 16/846/2022

6. Rákóczi tér 10. 234.950 Ft 234.950 Ft bejárati kapu mindkét 
oldalán leomlott fal 

helyreállítása

2022.08.16 16/849/2022

7 Karácsony Sándor 
u. 19.

247.333 Ft 247.333 Ft osztatlan közös tulaj
donú mélygarázs lejá
rata melletti korlát és 
korláttartó talapzat 

karbantartó felújítása

2022.08.16 16/851/2022


