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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezet elnöke, Weller Lajos úr az Ady Endre út 49-59. 
lakásszövetkezet 6 lépcsőházának akadálymentesítésére pályázatot nyújtott be a Budapest-
Csepel Önkormányzat által 2006. április 4-én kétlépcsős pályázat keretében kiírt, többlakásos 
lakóépületek felújításához nyerhető pénzügyi támogatás elnyerésére. 
 
A beérkezett pályázat alapján a Lakásügyi Bizottság 69/2006. (VI. 02.) LB határozatban az 
Ady E. út 49-59 lakásszövetkezetet 889.900.-Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesítette. 
 
Ezt követően Budapest-Csepel Önkormányzata és a Lakásszövetkezet megkötötte a 
Megállapodást vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról. 
A Megállapodás 2. pontjában a Támogatott kijelenti, hogy a meghatározott összeget kizárólag 
a pályázatában meghatározott munkák elvégzésére legkésőbb 2007. december 31. napjáig 
felhasználja. 
 
Weller Lajos úr, a Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezet elnöke azzal a kéréssel fordult, 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatához, hogy a Megállapodásban szereplő, a 
támogatási összeg felhasználására vonatkozó határidő módosuljon 2008. december 31-re, 
mivel a szövetkezet közgyűlése nem biztosította az önrészt a pályázatban szereplő munkák 
elvégzésére. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a kérelem megvitatására és a határidő módosítás 
elfogadására. 
 
 
Budapest, 2007. december 5. 
 
 
 
 

Tóth Mihály 
 polgármester 

 
 
 
Mellékletek: - Weller Lajos 2007. november 14-i levele 

- MEGÁLLAPODÁS vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról (Budapest-Csepel 
Önkormányzata és Budapest XXI. ker. Ady E. út 49-59. lakásszövetkezet között) 

- Megállapodás felhalmozási célú pénzeszköz átadás-átvételéről (Fővárosi 
Önkormányzat és Budapest XXI. ker. Ady E. út 49-59. lakásszövetkezet között) 

  - Lakásügyi Bizottság 69/2006. (VI.02.)LB határozata 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul 
az Ady Endre út 49-59. szövetkezeti épület és a Budapest-Csepel Önkormányzata között 
2006. évben kötött Megállapodás vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról módosításához. 
A Megállapodás 2. pontjában szereplő, a pályázatban meghatározott munkák elvégzésére 
megítélt támogatási összeg felhasználhatóságára vonatkozó határidőt 2008. december 31-re 
módosítja. Felkéri a Polgármestert a szerződés módosításának előkészíttetésére és aláírására. 

Határidő: elfogadásra: azonnal 
 végrehajtásra: azonnal 

Felelős: Tóth Mihály 
 polgármester 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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