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ELŐTERJESZTÉS 

a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2019. december 11. napján és 
a  Képviselő-testület 2019. december 12. napján tartandó ülésére 

 
Tárgy: „Innovatív közösségmegerősítés és életminőség javítás Szilas park komplex fejleszté-
sével c. projekt” tárgyában támogatási szerződés I. számú módosítása 
Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2019. december…….. 
Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
Határozathozatal módja: egyszerű többségű döntéshozatal 
 

Tisztelt Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság! 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az „Innovatív közösségmegerősítés és életminőség javítás Szilas park komplex fejlesztésével” c 
pályázat kapcsán az Önkormányzat Polgármestere 2019. szeptember 12. napján kérelemmel 
fordult a Budapest Főváros Önkormányzatához (továbbiakban: Támogató), hogy a támogatási 
szerződés módosítása iránt, tekintettel arra, hogy a fogadóépület engedélyezésének elhúzódása 
miatt a támogatási szerződésben vállalt határidőt sem a kivitelezés, sem az elszámolás szem-
pontjából nem lehet tartani. 
 
A Támogató Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a módosítási kérelmet megtárgyalta és a tá-
mogatási szerződés módosítását jóváhagyta. A szerződésben a határidőt a Támogató a projekt 
befejezési határidejét 2021. december 15. napjára módosította.  
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
Határozati javaslat (Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére): 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága az 
előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az „Innovatív 
közösségmegerősítés és életminőség javítás Szilas park komplex fejlesztésével” c pályázat 1. 
számú szerződésmódosítását elfogadni, azzal, hogy a projekt befejezési határideje: 2021. de-
cember 15. napjára módosul. 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: hatáskörrel rendelkező alpolgármester 
 
Határozati javaslat (Képviselő-testület részére): 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést meg-
tárgyalta és az „Innovatív közösségmegerősítés és életminőség javítás Szilas park komplex fej-
lesztésével” c pályázat 1. számú szerződésmódosítását elfogadja azzal, hogy a projekt befejezési 
határideje: 2021. december 15. napjára módosul. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgár-
mestert a Támogatási szerződés 1. számú módosításának aláírására. 
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Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: hatáskörrel rendelkező alpolgármester 
 
Budapest, 2019. december 5. 
 
 
                      dr. Trippon Norbert 
 
 
 
 
Előterjesztést készítette: dr. Moldván Tünde 


