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ELŐTERJESZTÉS 

a Polgármester részére 

 

Tárgy: Javaslat társasház részére nyújtott támogatás szerződés megkötésére vonatkozó határidő 

másodszori meghosszabbítására – (1042 Budapest, Árpád út 7-11. Társasház) 

 

 

Tisztelt Déri Tibor Polgármester Úr! 

 

Az Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata – a hagyományos-, a panel- és az egyéb 

iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásáról szóló 12/2013. 

(III.25.) önkormányzati rendeletnek megfelelően – 2019. március 25. napjával pályázatot írt ki a 

lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásáról. 

 

A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 7/2019. (07.15.) VVB határozata értelmében – a 1042 

Budapest, Árpád út 7-11. szám alatti Társasháznak törlesztési támogatást ítélt oda. A hivatkozott 

határozat alapján a Társasház határidőben nem kötötte meg a szükséges szerződést. 

 

 

Tekintettel arra, hogy a Társasház a Polgármester Úr által, elsődlegesen meghosszabbított szerződéskötési 

határidőt nem tartotta be , a közös képviselők másodszori hosszabbítás iránti beadvánnyal éltek 

Önkormányzatuk felé, melyben kérte a végső megállapodási határidő további 5 hónappal való kitolását. 

 

A hivatkozott 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendeletnek 20. § (1) bekezdése alapján a támogatási 

szerződést a pályázat eredményéről való értesítés kézbesítésétől számított 6 hónapon belül kell 

megkötni. Amennyiben ezen határidőn belül a kedvezményezett hibájából nem kerül sor a 

szerződés megkötésére, a lakóközösség elveszti a támogatás igénybe vételére való jogosultságát. 

Ezen határidőt a kedvezményezett indokolt kérelmére a polgármester egy alkalommal 

meghosszabbíthatja. Második hosszabbítás engedélyezésére a Városüzemeltetési és 

Városfejlesztési Bizottság jogosult. 
 

 

  

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület  

feladat- és hatáskörét gyakorolva - a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 

feladat- és hatáskörében - meghozott ……/2020. (…..) határozata társasház részére 

nyújtott támogatás szerződés megkötésére vonatkozó szerződéskötési határidő másodszori 

meghosszabbításáról 1042 Budapest, Árpád út 7-11. Társasház ügyében 
 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értelmében, 

valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. § értelmében 
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az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés 

rendelkezése alapján - a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság feladat- és hatáskörében - 1042 

Budapest, Árpád út 7-11. szám alatti Társasház esetében úgy dönt, hogy hozzájárul  ahhoz, hogy a 

Társasház és az Önkormányzat közötti megkötésre váró törlesztési támogatási megállapodások végső 

megkötési határidejének másodszori meghosszabbításához a Tárasásház által  kérelmezett időtartam – 

további 5 hónap – vonatkozásában.  

 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján. 

Határidő: folyamatos. 

 

 

Budapest, 2020. május 13. 

 

 

                        Czigler László 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Háttéranyag az Alpolgármesteri Titkárságon megtekinthető. 

 


