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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. november 22-i ülésére 
 

 

Tárgy: „DINAMIK PARK városrehabilitációs célú környezetrendezése” című városrehabilitációs 

projekt Együttműködési Megállapodásának és Támogatási Szerződésének aláírása.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros Önkormányzata „TÉR_KÖZ 2018” címmel pályázatot írt ki kerületi 

önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására. 

A pályázat keretében támogatás vehető igénybe a városkép és a városi környezet javítását, az 

épített, természeti és kulturális örökség megőrzését, valamint a helyi identitás erősítését célzó 

programok megvalósítására, amelyek hozzájárulnak a városi élet minőségének javításához. 

 

A városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása program olyan 

fejlesztéseket kíván támogatni, amelyek keretében a projektgazda önkormányzatok a közterület 

vagy közösségi használatra átadott terület, és a hozzá funkcionálisan kapcsolódó egyéb 

ingatlanok (intézmények, kereskedelmi létesítmények, lakóingatlanok stb.) megújítását 

összehangoltan és a helyi közösség bevonásával valósítják meg, pozitív hatást gyakorolva a 

helyi társadalmi folyamatokra. 

 

Az önkormányzatnak nyertes pályázat esetén vállalnia kell, hogy az érintett ingatlanokat a 

projekt lezárásától számított 5 éven belül nem idegeníti el, továbbá azt is, hogy a pályázat 

keretében megvalósított funkciókat legalább 5 éven át működteti, és a beruházást fenntartja. 

 

A pályázat előírja, hogy csatolni kell a Képviselő-testületi határozatot arról, hogy nyertes 

pályázat esetén a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési 

Megállapodás, valamint a Támogatási Szerződés aláírására. 

A fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 

javaslatot támogatni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert a „TÉR_KÖZ 2018” c. pályázatra 

benyújtott „DINAMIK PARK városrehabilitációs célú környezetrendezése” c. városrehabilitációs 

projekt Együttműködési Megállapodásának és Támogatási Szerződésének aláírására. 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat nyertes pályázat esetén vállalja, hogy az 

érintett ingatlanokat a projekt lezárásától számított 5 éven belül nem idegeníti el, illetve vállalja, 

hogy a pályázat keretében megvalósított funkciókat legalább 5 éven át működteti, és a 

beruházást fenntartja. 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármesterek útján 

Határidő: folyamatos 

 

 

Budapest, 2018. november 11. 

 

 Rádi Attila 

 alpolgármester 


