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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 107/2022. (V. 05.) számú képviselő-testületi határozattal meghirdetett „Világos Kapualjak 
2022” pályázat keretében az Önkormányzat lehetőséget biztosított a társasházak számára, 
hogy pályázat útján egyszeri, legfeljebb 50.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást 
igényeljenek a ház kapubejáratának utcafronti megvilágítását szolgáló, alkonykapcsolóval 
működő kültéri lámpa felszereléséhez, valamint további 450.000 Ft összegű vissza nem térí
tendő támogatást 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 
igényelhető. Amennyiben a pályázó mindkét munkanemre pályázni kíván, úgy az előbbiek 
figyelembe vételével legfeljebb 500.000 Ft igényelhető a két munkálat elvégzéséhez együtte
sen. Amennyiben a társasház több utcai bejárattal rendelkezik, úgy a támogatást bejáratonként 
veheti igénybe. A pályázat céljára a képviselő-testület a 2022. évi költségvetésről szóló 
6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletben a „Társasházak vissza nem térítendő támogatása” 
megnevezésű előirányzatról 25.000.000 Ft keretösszeget különített el.

Jelen előterjesztés tárgya a „Világos Kapualjak 2022” pályázati felhívásra benyújtott 4 db ér
vényes, hiánytalan pályázat. A benyújtott pályázatok megfelelőségét a pályázati kiírás alapján 
a Bizottság vizsgálja meg. A beérkezett pályázatok főbb adatait a jelen előterjesztés mellékle
te szerinti táblázat 1-4. sora tartalmazza.

A melléklet 5. sorában szereplő Magdolna u. 43. szám alatti társasház esetében egy 
megerősítő döntés meghozatala szükséges; a támogatásról 2018-ban született meg a döntés a 
hatáskörrel rendelkező bizottság javaslata alapján, azonban a szerződéskötéshez szükséges 
hiánypótlás elhúzódása miatt a támogatás pénzügyi fedezete jelenleg nem rendezett. Az előző 
döntés megerősítésével a 2022. évi fedezet terhére megköthető a szerződés.

IL A beterjesztés indoka

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



A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a benyújtott pályázatok tárgyában összegszerű javaslatokat tartalmazó dönté
sek meghozatala. A döntés 3.794.921 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 17 8.302.188 Ft

jelen előterjesztés tárgya, elbírálásra vár 5 3.794.921 Ft

hiánypótlásra vár 20 11.623.995 Ft

összesen 42 23.721.104 Ft

III. 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.

L Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési 

Bizottságának......... /2022. (X. 19.) határozata
A Budapest VIH. kerület, Karácsony Sándor u. 21. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 21. szám alatti Társasház „Világos 
Kapualjak 2022” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 
500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármester
nek;

2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. november 20.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

II. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési 

Bizottságának......... /2022. (X. 19.) határozata
A Budapest VIII. kerület, Baross u. 86. szám alatti Társasház támogatásáról



A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Baross u. 86. szám alatti Társasház „Világos Kapualjak 
2022” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 447.100 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. november 20.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

III. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési 

Bizottságának......... /2022. (X. 19.) határozata
A Budapest VIII. kerület, Asztalos Sándor u. 8. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Asztalos Sándor u. 8. szám alatti Társasház „Világos 
Kapualjak 2022” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 
447.870 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármester
nek;

2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. november 20.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

IV. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési 

Bizottságának......... /2022. (X. 19.) határozata
A Budapest VIII. kerület, Auróra u. 29-31. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Auróra u. 29-31. szám alatti Társasház „Világos Kapual
jak 2022” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 2.000.000 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. november 20.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

V. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési 

Bizottságának......... /2022. (X. 19.) határozata
A Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 43. szám alatti Társasház támogatásáról



A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. megerősíti a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság 417/2018. (VI. 26.) 
számú határozatát és a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 43. szám alatti társasház 
„Világos Kapualjak” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 
399.951 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. november 20.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2022. október 13.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Készítette: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda
Leírta: Bodnár Gabriella irodavezető
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: T''
Jogi Kontroll: dr. Kiss Éva jogi referens
Ellenőrizte:

Aljegyző^

Beterjesztésre alkalmas: Jóváhagyta:

dr. Sajtos Csilla 
jegyző

Camara-Bereczki Ferenc Miklós 
A Városüzemeltetési Bizottság elnöke



Melléklet az előterjesztéshez: táblázat

Összesen 3.915.402 Ft 3.794.921 Ft

Társasház 
neve

Kivitelezési 
költség

Igényelt 
támogatás 

összege

Felújítás 
tárgya

Beérkezés 
ideje

Ügyiratszám

1. Karácsony
Sándor u. 21.

537.864 Ft 500.000 Ft kapufelújítás és al- 
konykapcsolós lám
pa felszerelése

2022.08.23 16/982/2022

2. Baross u. 86. 447.100 Ft 447.100 Ft kapufelújítás és al- 
konykapcsolós lám
pa felszerelése

2022.08.25 16/918/2022

3. Asztalos Sándor 
u. 8.

447.870 Ft 447.870 Ft kapufelújítás és al- 
konykapcsolós lám
pa felszerelése

2022.09.14 16/974/2022

4. Auróra u. 29-31 2.082.617 Ft 2.000.000 Ft kapufelújítás és al- 
konykapcsolós lám
pa felszerelése (4 db)

2022.09.15 16/981/2022

5. Magdolna u. 43. 399.951 Ft 399.951 Ft kapufelújítás, lámpa 
felszerelése

2018.06.08 16/1027/2018
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