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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet hatálya alatt, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, a képviselő-testület tagjaival történő
egyeztetést követően - a beérkezett vélemények figyelembevételével - hozott, 184/2021. (VI.
1.) polgármesteri határozattal a Budavári Önkormányzat a határozat mellékletében foglalt
tartalommal a 2021. évre épület-felújítási pályázatot írt ki az I. kerületi társasházak és
lakásszövetkezetek lakóépületeinek felújítására, amelyhez összesen 50 000 000 Forint
keretösszeg erejéig vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít, utófinanszírozás
formájában.
A pályázati kiírás szerint a 2021. évi (I. számú) épület-felújítási pályázat ütemezése az alábbi:
Pályázat kiírása:

2021. június 1.

Benyújtási határidő:

2021. június 30.

A pályázat elbírálása, és a Képviselő-testületi döntés:

2021. július 30-ig

A támogatásról a megállapodás aláírása:

2021. augusztus 31-ig

Elszámolási határidő:

2022. november 30.

16:30-ig

Elszámolás halasztási kérelem benyújtási határideje:

2022. október 3.

18:00-ig

Halasztott elszámolás legkésőbbi határideje:

2023. november 30-ig

16:00-ig

Az épület-felújítási pályázat közzétételre került a Budapest Főváros I. Kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal (cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) Ügyfélszolgálati Irodáján,
valamint a www.budavar.hu honlapon.
A pályázat benyújtási határideje lejárt, arra 80 db pályázat érkezett, melyek feldolgozása
megkezdődött.
A 80 db pályázat formai és tartalmi áttekintése, felülvizsgálata, az esetlegesen szükséges
hiánypótlások kiküldése és a hiánypótlási eljárás lefolytatása hosszabb időt vesz igénybe,
melyre tekintettel javasoljuk a pályázat elbírálási határidejének meghosszabbítását 2021.
szeptember 30-ig, valamint a támogatási megállapodás aláírási határidejének
meghosszabbítását 2021. október 31. napjáig minden további pályázati feltétel vátlozatlanul
hagyása mellett.
A pályázat elbírálásának 2021. július 30-i határideje miatt szükségessé vált a döntés
meghozatala.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és döntésének meghozatalára.
2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testűlete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerületi társasházak és lakásszövetkezetek részére kiírt, 2021. évi Épület
felújítási pályázat elbírálási és szerződéskötési határidejének meghosszabbításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 184/2021. (VI. 1.)
polgármesteri határozattal a Budapest I. kerületi társasházak és lakásszövetkezetek részére
kiírt, 2021. évi Épület-felújítási pályázat elbírálási határidejét 2021. szeptember 31. napjáig, a
támogatási megállapodás aláírási határidejét 2021. október 31. napjáig meghosszabbítja, a
2021. évi (I. számú) épület-felújítási pályázat ütemezését az alábbiak szerit módosítja:

A 2021. évi (1. számú) épület-felújítási pályázat ütemezése
Pályázat kiírása:

2021. június 1.

Benyújtási határidő:

2021. június 30.

A pályázat elbírálása, és a Képviselő-testületi döntés:

2021. szeptember 30-ig

A támogatásról a megállapodás aláírása:

2021. október 31-ig

Elszámolási határidő:

2022. november 30.

16:30-ig

Elszámolás halasztási kérelem benyújtási határideje:

2022. október 3.

18:00-ig

Halasztott elszámolás legkésőbbi határideje:

2023. november 30-ig

16:00-ig

A határidők jelen határozat szerinti meghosszabbítása közzétételre kerül a Budapest Főváros
I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)
Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a www.budavar.hu honlapon.
Határidő: 2021. július 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Műszaki Iroda
Budapest, 2021. július 12.

