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Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfuaľos ÖnkoľmźnyzatKépviselő-testiiletének
Taľs ashaz i P á|y źzatokat Elb íľál ó Idei gl ene s Bizottsága

.. . . .. sz. napirend

ELOTERJESZTES
a TársasháziPáiyázatokat EIbíľáló ldeiglenes Bĺzottság 2016. decembeľ 12-i ůiléséľe

Tźrgy Javaslat a Táľsasházi Páiyánatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság ügyrendjének
elfogadásáľa

Előterjesĺő: Gondos Judit elncik
Készítette: JegyzoiKabinet
A napiľendet nyilvános tilésen kell taľgyalni.
A dĺinté s elfo gadásĺĺho z minő sít ett szav azattöbb sé g szfü s é ge s.

Mellékletek: 1 db

Tisztelt Táľsasház i P á.Jy áuatokat Elbíľáló ldei glenes Bizottsá g!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testtilet a 222lf016. (K.10.) számú hatáĺozatźnak 2. a) pontjában úgy dĺintött, hogy a
Képviselő-testület és Szervei Szervęzęti és Működési SzabályzatáĺőI szóló ĺjnkormźlnyzati ľendelet
20|6. novembeľ 15. napjrín hatá|yba lépő módosításával egyidejűleg Tĺĺrsashazi Pá|ytnatokatE|bíráIő
Ideiglenes Bizottságot hoz létre. A Képviselő-tęstiilet ezze| egyidejrileg meghatźnozta az ldeigelens
Bizottság elnökét és tagjait.

il. A beterjesztés indoka
Az e|őter1esńés ttrgyában a döntés aTisńelt Bizottság hatásk<jľe.

ilI. A dtintés célja' pénzügyi hatása

Az ldeiglenes Bizottság az Ügyrend elfogadásával eleget tesz jogszabályi kötelezettségének. Fedezetet nem
igényel.

Iv. Jogszabályĺ kiirnyezet

Az Ideiglenes Bizottság a dĺjntését a 3612014' (XI.06.) önkoľmanyzati rendelet 37. $ (1) bekezdése
a|apján hozza ffi€g, mely szerint: ,,A bizottság saját munkamegosztźsáta, ügymenetére,
munkamódszerére, aZ egyes tagok, és a Ievezető elnök hatáskörére vonatkozóan tigyrendet készít,
melyet minősített többséggel fogad el.''

Fentiekalapjáĺkéremaza|étbbihatározati javaslatelfogađását.

Határozati javaslat

A Társashźzí PáIytnatokat Elbíráló Iđeiglenes Bizottság d<int' hogy elfogadja a határozat mellékletét
képező Ügyrendet, mely 2016. december 12-énléphatá|yba és felkéľi az elnciköt annak a\áírására.

Felelő s : a T źtľ sashźu;i P źĺ|y ázatokat Elbíľáló Idei glenes Bizottság elnöke
Határidő: 2016. december 12.



A döntés végrehaj tás źĺt v égző szerv ęzeti egység : J egy zőí Kabinet

A lakosság széles k<jrét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjéĺek javaslata a kozzététe|
módj:íľa: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon
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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefoáľosi onkoľmányzat
Képviselő-testületének

Társasházi P ź.Iy ázatokat Elbíľálĺó Ideiglenes Bĺzottságának

. ......12016. (xil. .. ..) sz. határozztáy a| elfogadott

ÜcynnľlJE (a továbbiakban : tigyľend)

r. Ár,ľĺĺ-Áľos RESZ

1. A Bizottság megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testületének Társasházĺ Pá.Jyá.ĺ;atokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)

2. A Bizottság tagjainak szźtma 5 fő, a tagok névsorttt azI. Függelék tarta|mazza.

3. A Bizottság feladatát a Magyaľoľszághe|yi onkormányzatairól sző|ő 2011' évi CVXIII. törvény (a

továbbiakban: Mĺitv.), valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műkodési
Szabá|yzatáról szóló 36lf0l04. (xI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) alapján
|źtja e|.

4. A Bizottság saját működésére vonatkoző szabá|yait ezen Ügyrend szabtiyozza'

5. A Bizottság _ feladat- és hatáskörében _ kezdeményezi, előkészíti a polgármester döntéseit.

6. A Bizottság tagjainak jogai és kötelezeÍtségei aBizottsźryülésein megegyeznek.

7. A Bizottság tagsaa Bizottság ülésein köteles részt venni. A kötelezettségeit megszegőbizottsági
tagra vonatkozó rendelkezéseket külön önkorm ányzati rendelet tarta|mazza.

8. A Bizottság konkrét témaköľben külső szakéľtőket is igénybe vehet.

9' A Bizottság fe|adat- és hatáskĺjrébetartoző döntését hatźtrozatkéntjeleníti meg.

10. A bizottságihatározat jelölése: ahatźlrozat vagy állásfoglalás sorszáma l évszźlm, hónap, nap, a
Bizottság betűjele (TPIB). Ahattlrozat sorszáma évente 1-től kezdődik.

l l ' A Bizottság elnökét és tagjait aBizottsághatáskörében hozott döntései intézkedésükben kotik'

12. A Bizottság döntésének kiadmányozőja aBizottság elnöke vagy távollétében az źůta|a megbizoÍt
személy.

13. A Bizottság működésének ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
látja el.

14. A Bizottság munkájáról éves beszámolót készít, melyet minden évben a Bizottság elnöke a
Képv i selő-testĹilet uto lsó ülésén terj eszt elő.

15. A Bizotĺság üléseiről kivonat, jegyzőkönyv és hangfelvétel készül, kivételesen a Bizottság
elnökének vagy a polgármester vagy a jegyző kérése alapján szó szerinti jegyzőkonyv készül. A
jeryzőkonyvet meg kell küldeni a Bizottság elnĺjkének és a polgármesternek.

II. A BIZoTTSÁG r.ELADAT- És rrĺ.ľÁsKoRE

1. A Bizottság különösen az SZM\Z 7lA. mellékletében rögzített feladat-és hatásköröket |átja e|,

me lyet az ĺJ gy r end II' Függelék e tarta|mazza'

f . A Bizottság a sajźi nevében, az onkormányzat képviselete nélkül kapcsolatot tarthat fenn más
önkormányzatok bizottságaiva| és eryéb, szaktertiletéheztartoző intézményekke|, szervezetekkel.



1.
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III. BIZoTTsÁG Ür,ÉsnnĺnK REIIDJE

A Bizottság a ľęndes üléseit kéthavonta hétfőnként délelőtt kezdettel taĄa.

A Bizottság ülését aBizottság elnöke hívja össze úgy, hory aze|őterjesztéseket (előterjesztés és
mellékletei) és a meghívót legalább az ülést megelőző 3 nappal korábban kézhez kapják az
érdekeltek. A kézbesítés elektronikus úton töľténik. Az ülés azon anyagait, amelyeknek
továbbítása technikai, vagy egyéb okból elektronikus formában nem megoldható, papíralapon
keriil kiosztásrďismertetésre a Bizottság ülésén.

A Bizottság üléseit az elnök vezeti. Az elnök akadtiyoztatása esetén a Bizottság ülését az elnök
által me gh at a|mazotĺ, az elnököt képvi s e lő é s nevéb en e|j étr ő bizotts ági tag v ezeti.

A Bizottság elnöke szükség esetén rendkívüli ülést hívhat össze, amelynek tényét a meghívóban
felkell tüntetni.

A rendkívüli ülésre szóló meghívót a napirendek íľásos anyagaíva| (elóterjesztés és mellékletei),
legalább az ülés kezdete e|ott24 őrtlľa| kell megkĺildeni. A kézbesítés elektronikus úton torténik.
Az ülés azon anyagait, amelyeknek továbbítása technikai vagy egyéb okból elektronikus formában
nem me go ldható, papíralapon keľül i smeľtetésre a BizoÍtsźtg ĺilésén.

Rendkívüli ülés kitűZhető a ľendes tilés időpontjára is. Ez esetben a rendkívüli ülés
előterjesztéseivel kezdődik az ülés.

A Bizottság ülésein tárgya|t előterjesztéshez módosító indítváný szóban is lehet tenni.

Zárt u|és e|őterjesĺéseit és azok mellékleteit csak azok szttmára lehet továbbítani, akik a zárt
ülésen részt vehetnek' illetve akik számára - jog- vagy fe|adatkörük szeľint - azt jogszabály
lehetővé teszi'

A bizottsági ülések időpontjáról' helyéről és a javasolt napirendi pontokľól az ülés meghívó
szerinti időpontja előtt - ľendes ülés esetén 3 nappal, rendkívüli ülés esetén f4 őráva| - a kerület
lakóit a honlapon való megjelentetéssel éľtesíteni kell.

A Bizottság ülései - az SZMSZ zárt üléseire vonatkozó rendelkezései szerinti kivételekkel -
nyilvánosak.

A Bizottság ülésén tanácskozási joggal vehetnek ľészt:
- AzÜgyrend 1. mellékletében meghatározott személyek (állandó meghívottak),
- bármelyönkormányzatiképviselő'
- a konyvvizsgá|ő,
- a Hivata| jegyzője vagy az általa megjelolt köztiszrviselője, a|jegyzők,
- az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői, valamint az egyes

témakörokhöz külön megh ívott érintettek,
. szakértők,
- azok, akiknek aBizottsága véleményét,hozzásző|ását a döntéshozata|hoz szükségesnek tartja

és egyszeľrĺ többséggel meghozott határozattxal - a napirendhez, vagy annak részéhez
kapcsolódóan - tanácskozási jogot biztosít.

A Bizottság ülésére az źů|andő meghívottak névsorát az | . számű melléklet tarta|mazza'

Iv. A BIZOTTSÁGI ELoTERJESZTESEK RENDJE

Az elóterjesztéseket a Bizottság elnökéhez kell benýjtani a 2. számú melléklet szerinti formai
követelményeknek megfelelően.

B izottsági hatásköľbe 1'artoző d öntések tár gy źtb an előterj esztést tehetnek
a' a Bizottságtagsai, 
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b. a polgármester,
c. az a|po|gármesteľek,
d. az cinkormźnyzati képviselők,
e. ajegyzó,
f. az a|jegyzők,
g. a Hivatal adott feladat ellátásával megbizottigyosztźůyánaVönálló irodának vezetője,
h. mindazon személyek és szervek, akik, vagy amelyek részére a jogszabźiy lehetóvé teszi.

3. A Bizottság ülésén ĺjnálló napirendként döntést igénylő kérdésben csak olyan előterjesztés
tárgya|hatő, amely egyébként megfelel az előterjesĺésekkel szemben tźlmasztott
követelményeknek. Indokolt esetben szóbeli előterjesztés a|apjźtn hozhatő döntés. Az
e|őterjesztéseket a kézbesítést megelőzően a Bizottság elnöke jóváhagyjaéskézjegyéve||źújae|.

Y. 
^Z 

tnns LEVEZETÉSE

1. A Bizottság elnĺjke dĺjnthet az ülés elnapolásáról.

2. Az ülést az elnĺik, akadáůyoztatása esetén a III'/3. pontban meghatározott személy vezeti. Az
Ĺi|ésvezető munkáját a szaV.rnai|ag illetékes szewezeti egység vezetóje segíti. A jegyzó vagy az
általa kijelolt személy köteles abizottság ülésein részt venni aBizottság törvényes működésének
ťlgyelemmel kísérése érdekében.

3. Az ülés vezetóje megnyitja a Bizottsźry tilését. A jelenléti ív alapján megállapítja a jelenlévő
bizottsági tagok számát. Az u|ésvezető megállapitja aBizottsághatározatképességét, ismerteti az
iilésľől távolmaradt bizottsági tagok nevét és a távolmaradások bejelentett indokát, eztkövetóen az
ülésvezető köteles meggyóződni arľól, hory a jegyzó vagy az általa kijelölt munkatársa a
Bizottság törvényes műkcidésének figyelemmel kísérése érdekében aBizottsźtgülésén jelen van-e.

4. Az elnök minden napirendi pont felett vitát nyit. Az elnok a fe|sző|a|ásra a jelentkezések
sorľendjében adja meg a szót.

5. A napirendi pontok tráľgyalásának ľendje:
a) aZ előterjesztő kérése esetén az elóteľjesztés szóbeli kiegészítése legfeljebb 3 perc

időtartamban'
b) az elnök ismerteti az e|őzetesen írásban leadott módosító javaslatokat,
c) az elnök megnyitja a napiľend vitź/át,
d) az elnök a bejelentkezés soľrendjében ad szót, melynek keretében kéľdések tehetőek fe| az

előterj esĺőhoz, a témźlhoz kapcso lódóan l - 1 peľcben,
e) az e|nök az e|őterjesztőnek megadj a a szőt a feltett kérdések megválaszolására legfeljebb 5

percben, melyeknél az előterjesztő igénybe veheti a tanácskozási joggal nem rendelkező
szakéľtők segítségét,

Đ az elnök megadja a szőt a hozzászőlónak legfeljebb 1 percben napirendi pontonként 3

alkalommal,
g) az elnök |ezárja a vitát, ha a napirendi ponthoz nincs további hozzźszó|ő, väEY ha a Bizottság

a v ita |ezár ásáról döntött,
h) az elnök megadja a szót az előterjesńőnek kérése esetén legfeljebb 3 peľcben előterjesztői

zárszőra,
i) az elnök egyenként felteszi szavazásra a módosító indítványokat'
j) az elnök aszavazástmegelőzően ismeľteti ahatźrozati javaslatot,
k) az elnök elrendeli a szavazást.

6, Ha az elnök képviselői minőségében kíván felszólalni, akkor ezt szokásos módon jeleznie kell' és

csak az elótte hozzászólásľa j elentkezettek után szóla|hat fel'

7. A Bizottság felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal jelenlévőnek is. E kérdésben a
Bizottság vita nélkül egyszeriĺ többséggel dönt.

.\



8. A jegyző vagy az áůta|a felhata|mazoÍt köĺisztviselő idokorlátozás nélkül több alkalommal is
felszólalhat, ha törvényességi észrevételt tesz.

9, Ügyľendi kéľdésben bármelyik bizottsági tag bármikor Szót kérhet. Ügyrendi javaslat a Bizottság
vezetésével, rendjével összefuggő, a tźrgya|t napirendi pontot érdemben nem érintő _ d<jntést

igénylő _ eljárási kérdésľe vonatkozó javaslat. Az ugyrendi hozzászó|ás elsőbbséget é|vez, Az
ügyrendi javaslatról azonna| kell dönteni és a szavazás eredménye szerint kell eljárni. Ügyrendi
j avas latról a BizotÍstą v ita nélkül eryszerű többséggel dönt.

10. Ha ahozzásző|źts nem ügyrendi kérdésben történik, az elnök ahozzásző|ótól megvonjaaszőt,

11. Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök avitźt|ezá4a. A vitát akkor is le kell zárni,
ha ügyľendi indítványként bármely bizottsági tag ezt kezdeményezi. A javaslat elfogadását
követően csak azok kaphatnak szót, akik a döntés előtt már felszólalásrajelentkeztek.

12. A vita Iezźtrźsa után további hozzásző|ásnak nincs helye; személyes megjegyzéssel élhet _
maximum 1 peľcben _ aZ a bizottsági tag, aki a vitában az e||ene sző|ő, éita|a sérelmesnek vélt
megsegyzést kívánja elhárítani, vagy hozzászólásával kapcsolatban felmerült félreéľtéseket
eloszlatni. A személyes megjegyzést követően viszontválasznakvagy további vitának helye nincs.

13. A határozati javas|atot ajegyzőkönyvezendő szöveggel kel'| szavazásra feltenni.

14. A kisebbségi véleméný a jegyzőkönyvben ahatározatmeghozata|autánrógziteni kell.

15. Az iilésvezető a napirendi pont tárgyalása során egyezteto szünetet és két napirend tźlrgya|ása
közott szünetet ľendelhet el.

16. A Bizottság ülésén rádiótelefon használata tilos.

17. Abizottsági tag abizottsźryi i'ilés napirendjét követően a bizottság hatáskörébe tartoző ügyben a
jegyzőtó| és a bizottság elnökétől felvilágosítást kérhet, amelyre az ĺilést követő legkésőbb 27
napon belül írásban érdemi váIasztkell adni.

vI. A BIZoTTsÁc ooľľnsHoZATALÁľ,ł,r SZABÁLYAI

A Bizottság döntéseit szav azássa| hozza meg,

A Bizottság hatźrozatképességére és határozathozata|ára a Képviselő-testületre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni. A Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon aBizottságtagjainak
többsége jelen van, mely szerint határozatképes a Bizottság,ha a tagjainak több mint a fele jelen
van aBizottság ülésén.

A Bizottság a feladat- és hatáskĺjrébetartoző kérdésekben egyszeru tobbséggel hoz döntést.

A BizoÍtsźry döntéshozatalából kizźlrhatő dZ, akit vagy akinek a hozzźńartozőját az ugy
személyesen érinti. Az tigy akkor érinti a bizottsági tagot vagy hozzátartozőját személyesen
(személyes érintettség)' ha _ torvény eltérő rendelkezése hiányában _ a bizottsági tagnak vagy
hozztiartozójának az előterjesztéssel érintett ijgyhóz, illetőleg az üggyel érintett felek
bármelyikéhez személlyi vagy vagyoni érdekeltsége füzódik' A bizottsági tag köteles bejelenteni a
személyes érintettséget' A kizárásrő| az érintett bizottsági tag kezdeményezésére vagy bźrme|y
bizottsági tag javaslatáta a Bizottság minősített szótöbbséggel dönt. A kizárt bizottsági tagot a
határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni' Amennyiben a dcintéshozatalból
kizárhatő bizottsági tag kizárźsára nem került sor, ám a kizźrás feltételei a kizźtrás tekintetében
érintett döntés meghozata|źtnak időpontjában fennálltak, akkoľ a meghozott dĺjntést ezen pontban
említett személyes érintettség észlelését követően nem lehet végrehajtani és helyette új dontést kell
hozni.

1.

f.

aJ.

4.
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vII. A BIZoTTsÁc trĺ,rsnľnr łnevzőroľrvn
1. A bizottsági ülésről jeryzőkönyvet kell készíteni, amely tarta|mazza:

a) azi|és helyét és időpontját,
b) a résztvevők névsorát, a jegyzokonywezető nevét,
c) a napiľendi pontokat,
d) a hozzászólások röv id összefo gla|ását,
e) a meghozott dĺjntéseket, azok számtĺt, felelősét, avégrehajtźts határidejét, szavazäs módját
f) a kisebbségi véleményeket (ha kéľték annak jegyzőkönyvi rogzítését),
g) az tilésvezető a|áirásáú,
h) az illetékes hivatali vezető a|áírását.

2. A jeryzőkonyv mellékletei:
a) meghívó,
b) jelenléti ív,
c) előterjesztések,
d) szakénői vélemény.

3. A Bizottság döntéseiről a Hivatal nyilvántaľtáSt vezet és gondoskodik az iratanyag szabályszerű
kezeléséről'

4, A bizottsági ülések jegyzőkönyveit a - zárt u|és jegyzőkönyvei kivételével _ lakosság számáta
betekintésre a Hivatalban, a képviselők számćlra a Szervezési és Képviselői Iľodán hozzźférhetóvé
kell tenni.

5. A polgármester, az alpolgármesterek, a jegyzó és a hivatali vezetők részére a továbbítás a

Tudásbázison keresztül töľténik.

VIII. ZÁRo REIIDELKEZÉSEK
l. Az Ügyrend mellékletei:

1. a TársasháziPźiytnatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság üléseinek állandó meghívottai
2. a TrársashźuiPá|yázatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottság részére készítendő előterjesztések formai

követelményei

Az Ügyrend fiiggelékei:
I. aTársasháziPźiyázatokatB|biĺá|ő Ideiglenes Bizottság tagjainak névsora
II. a TársasháziPá|yázatokat E|bíráló Ideiglenes BizoÍtság feladat- és hatásköre

f. A Bizottsághoz leadott anyagokat érkeztetni, majd nyilvántaľtásba kell venni, és sorszám szerinti
emelkedő sorľendben lefiĺzve kell táľolni.

3' Ezen lJgyrendben nem szabályozott kérdésekben az Mötv. és az SZMSZ ľendelkezései az
irányadók.

4. Az Ügyľend 20 1 6 ' december . . . .. napján lép hatályba.

Budapest, 2016. decembeľ .....

Gondos Judit
elnĺjk



Ugyrend ]. melléklete

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľos On koľm ány zat
Képviselő-testülete

Táľsas házi P á'Jy ázato|<at EI bíráló Id ei glenes Bizottsá g

üIéseinek állandó meghívottai

1' Bizottság tagjai
2. Polgármester
3. Alpolgáľmesteľek
4. Jegyzó
5. A|jegyzők
6. Polgáľmesteri Hivatal ĺigyosztályv ezetői, ĺjnálló iľodavezetői
7. az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági tĺársaságok vezetói, valamint az egyes témakörökhöz

külön meghívott érintettek
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Ugyrend 2. melléklete

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testületének
Társasházi P á'|y ázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság

előterjesztő neve
. . .. sz. napirend

ELŐTERJEsZTÉs
aTársasháziPá|yázatokatB|bírá|őIdeiglenesBizottság .......iülésére

Tźrgy:

Előterjesző: név/beosztás
Készítette: név/beosztás

A napirendet ...... ... .....(nyilvźnos/zźrt)u|ésen ' ' . ... (kelVlehet) tárgya|ni.
A dontés e lfo gadás áh oz e gy szer u szav azattöbbs é g szüksé ge s.

Melléklet:

,,Szakmai indokolás és ismertetés,'. Jogszabályi felhatalmazźls a bizottsági hatáskörre.

Határozatijavaslat

...év. (.'.hó....nap). sztlmí bizottsági határozat:

a döntés tźr gy a _,,a határ ozati j avaslat szöve ge''

Felelős:
Határidő:

A döntés végrehajtását végzó szervezęti egység:
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjének javaslata akozzététe|
módjára:

Hely, dátum:
Előterj eszto nev e l a|áir ása

rÉszÍrprrľ: ... .. ' ....(szEnvEZETI EGYsEG)

LľÍRľe: .''..(NÉv,BEosZTÁs)

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZoLAs :

JoGI KONTROLL:
El-I-pNoRIzľľ:

ALJEGYZO

BprľRĺEszrÉSRE ALKALMAS: JÖvÁrĺecyre:

DANADA-fuMÁN EorNe GoNDos JUDIT
lpcyzo TÁnsesHÁzlPÁlyÁz,łľoreľELSĺRÁLóIDEIGLENESBzorľsÁcELNoKE
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Ugyrend I. Függeléke

Budapest Főváľos VIII. keľül et Jőzsefváros onkoľm ányzat Képvise|ő-testülete
Tá ľs as h ázi P áily ázato|<at E I bíľá| ó Id ei glenes B izotts á g

tagiainak névsoľa

Elnök: Gondos Judit FIDESZ-KDNP

Tagjai:
Dudás Istvánné FIDSZ-KDNP
Guzs Gyula FIDESZ-KDNP
Pintér Attila JOBBIK
Dr. Erőss Gábor EGYÜTT-PM

,(c)



Ügrend II' Függeléke

A TáľsashániPáiyázatokat Elbírálĺó Ideiglenes Bizottság feladat. és hatásktiľe

1.1. tźtrsashźzak, illetve lakásszövetkezetek felújítással kapcsolatos problémáit számba
veszí, információt gyujt, melyek szeľint általános érvényú problémĺákat fogalmaz
me g, melyekĺő l táj éko ztatj a a Képvi s elő.te stiil etet szfü s é g szetint,

T.2. igény esetén közgyiĺléseken személyes ľészt vesz' ahol tájékona!ák a
lakókĺjzösségeket a helyi pá|yazati lehetőségekĺől,

1.3. folyamatosan tájékozódik a taĺsashazak, lakássz<ivetkezetek helyzetéről, műszaki
źl|Iapotáĺő|,ľendszereshe|yzetértékeléstvégez,

1 .4, a tźlrsasházak, lakássz<jvetkezetek felúj ítási igényeit felméri,
1.5. pá,Iyázatok kidolgozásában segítséget nyújt, a benyújtott páIyazatok a|apjźn prioľitást

állít fel,
1.6. önkoľmanyzati támogatásból megvalósult felújítási munkákat megtekint, ellenőriz,

fotó dokumentác iót készít,
|.7. javaslatot tesz a polgáľmester felé a támogatźĺsban ľészesítendő tźnsashźzakła és az

önkormany zati támo gatás ĺi s sze gére.
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