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Dľ. Balĺsanĺ Cĺro _ Gazdólkodási Üglosztály ügłosztályvezető-helyettese, dr. Dékány Szilvia -
Gazdálkodás i Üglosztály üg,lintézőj e

Gondos Judit
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A Tźtrsashéni Pá|yźnatokat ELbirá|ő Ideiglenes Bizottság
2016. évi alakuló tilését megnyitja. Megállapítja, hogy 5 fő van jelen, így a Bizottság
határozatképes. Ügyrendben megadj aaszőt dr. Erőss Gáboľnak.

dr. Erőss Gáboľ
Az Ügyrenđhez irásban benyújtott módosító javaslataiból is kiderül, hogy szeľetné,
hogy. ..(Kazbeszólás hallatszik.)'..kezdjenek minden ülést azzal, tehát legyeĺ az e|ső' állandó
napiľendi pont a Bizottséry rendelkezésére til'ő péluosszegek, illetve a koľábbi kĺiltések
áttekintése.

Gondos Judit
Megadj a a szőt ALjegyző asszonynak.

dr. Mészár Eľika
Javasolja, hogy Képviselő úr javaslatát az|Jgyrendtfugya|ásakor szíveskedjen feltenni. Előszöľ
a napiľendet, illetve azIJgyrendet kellene elfogadniuk, mivel ez az a|akuló ülés, addig nem tud
mit módosíttatni. (Kozbeszólás hallatszik.) Tehát az az igytendi javaslata, hogy legyen egy első
napirendi pont... (Kérdést intéz dr. Erőss Gáborhoz a javasolt napirend konĺcretizálósára
vonatkozóan, de a válasz nem hallatszik, mert nem a milĺrofonba beszél.) Ugyanúgy, mint a tĺibbi



bízottsági, illetve a képviselő-testiileti üléseken, abban az esetben, amikoľ a Hivatalnak elő kell
készítenie a napirendi pontot, akkor most rögtön nem fognak tudni válaszolni. Ehhez
nyilvántartást szükséges elővenni. Amenny1beĺ az Ügyrendben elfogadásra keľül, akkoľ lehet
állandó napirendi pont. Kéľi, hogy az ilyen jellegű előterjesztés indítványát|ega|ább az ülés előtt
egy nappal jelezze, hogy fel tudjanak rá késztilni.

Gondos Judit
Szavazást rendel el dr. Erőss Gábor ügyľendi javaslatáról, amely szerint első napiľendi pontként
tár gy a|ják a Bizottság rendelkezésére álló pénzosszegek áttekintését.

Megállapítja, hogy aBízottság 1 igen, 4 nem' 0 tartózkodással a javaslatot elutasította:

1/2016. (XII.12.) sz. TPIB hatáľozat (1 igen.4 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pályózatokat Eĺbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dant, hogł nem.fogadja el dr' Erőss
Gábor ügyrendi javaslatót arra vonatkozóan, hogł a Bizottsóg ]. szómú napirendként tárglaĺja
a B iz o tt s ág r e ndeĺke zé s ér e ólĺ ó p énz ö s s z e gek ótt e kint é s ét.

Gondos Judit
Napirendre a kikĺildöttek szerint tesz javaslatot. Szavazásľa bocsátja az aIź.ŕbi napirendet:

Napiľend:

1. Javaslat a TársasháziPá|yázatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottság iigyrendjének
elfogadására
Előterjesztő: Gondos Judit _ a Társasházi Pályázatoknt Elbíráló Ideiglenes Bizottság
elnoke
(ír ás b eli e l őt eľj e s zt łć s)

2. Javas lat táľs asházi p áůy á.zato|r<ka l kapcs olato s diintések meghoza ta|ár a
Előterjesztő: Gondos Judit _ a Tórsasházi Pályázatokat Elbíról.ó Ideiglenes Bizottság
elnoke ZART ULES
(írásbeli előterj esztés)

Gondos Judit
Megállapítja, hogy aBizottság 4 igen,O nem, I 1artőzkodással az alábbí napirendet elfogadta:

2/2016. (XII.12.) sz. TPIB hatáľozat (4 igen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

A TarsashazíPáLyázatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság az a|ábbi napirendet fogadja el:

1. Javaslat a Táľsasházi P á|y ázatokat Elbíľátĺó Ideiglenes Bizottság ĺigyľendjének
elfogadására



1. Javaslat a Társashá zi P áůyázatokat Elbírálrí Ideiglenes Bizottság iigyľendj ének
elfogadására
Előterjesztő: Gondos Judit - a Társasházi Pályázatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottsóg
eĺnoke
(írásbeli előterj esztés)

2. Javaslat táľs a sh ázi pá|y ázato|<kal kap csolato s dti ntés ek m egho zata|ár a
Előterjesztő: Gondos Judit - a Társashózi Pályózatokat Elbíróló ldeiglenes Bizottság
elntike
(írásb eli előterj e s zté s)

Z^Rr Üĺ,ns

Napirend 1. pontja: Javaslat a Társasházi Páilyázatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottság
iigyrendj ének elfo gadására
Előterjesztő: Gondos Judit - a Társasházi Pályázatokat Elbíraló Ideiglenes Bizottsóg elnoke
(írásbeli előterj esztés)

Gondos Judit
Dr. Erőss Gábor módosító javaslatokat tett, amelyet a tagok e-mailben megkaptak. Kérdése,
hogy ktilön targya|jak aZ egyes pontokhoz kapcsolódó javaslatokat, vagy egyben d<jntsenek róla?
Ügyľendben megadja aszőt dr. Erőss Gábornak.

dľ. Erőss Gáboľ
Hozzá van szokva, hogy amikor nincsenek ellenéľveik, akkoľ tátgya|ás nélkiil utasítják el a
javaslatait. Nincsenęk illúziói azza|kapcsolatban, hogy le fogiĺák szavazni,męĺtaztazutasittĺst
kaptĺĺk, hogy a nyilvánosságot bovítő' és a józsefuáľosiak tájékoződását, továbbá a Bizottság
tagjainak munkáját segítő javaslatait szavazzźk. le. Véleménye szerint teljesen családellenes,
hogy csak hétvégén lehessen hozzáfémi az e|őte1esztésekhez, pénteken kaptĺík meg. Kérése,
hogy legalább a vita soľán pontonként elmondhassa, hogy melyiket miét javaso|ta,ha ezutián is
van képük, akkor |eszavazhatják, de kéri, hogy ne vita nélkiiltegyék.

Gondos Judit
Szavazásra bocsátja dr. Erőss Gáboľ Ĺigyrendi javaslatát. (KÓzbeszólás hallatszik.)

dr. Mészáľ Eľĺka
A Bizottság aruő| szavazott, hogy pontonként kívanja-e megvitatni dr. Erőss Gábor módosító
inditványát' erről |ehęt szavazni. Teľmészetesen Képviselő ur szót kaphat, mert bizottsági vitźlĺa
van lehetőség, ezt azMoť.ĺ, és a Képviselő-testĹilet SZMSZ-e is lehetővé teszi. A Bizottság tehát
senkitől sem vonta meg vélemény-nyilvánítási lehetőségét.

Gondos Judit
Tájékoztatja Képviselő uľat, hogy azt tette fel szavazásra, hogy tételesęn vitassfü-e meg a
javas|atát, vagy egyben. Ismét szavaztsra bocsátja dr. Erőss Gábor iigyľendi javas|atát aľ:a
vonatkozóan, hogy módosító javas|atát pontonként táĺgya|ja a Bizottság. (Kozbeszólás
hallatszik.) Ügyrendben megadja a szőt dr. Eľőss Gáboľnak.

dľ. Erőss Gábor
Javasolja, hogy kezdj ék eI az érdemi munkát. A javaslatát meg tudja taryyaln a Bizottság, nincs
szükség külĺjn ügyrendi szav azást a. (Ka zb e s z ó l á s hal l at s z i k. )



Gondos Judit
Az eddigi szavazások mind Képviselő úľ kéréséľe történtek. Az első napirendi pont vitáját
megnyitja. Megadja aszót dr. Erőss Gábornak.

dr. Eľőss Gábor
Nehezményez,i, hogy csak pénteken kapták meg aZ előterjesztéseket, ez családęllenes lépés,
egyik javas|ata éppen ez ellen szőIna, kéri, hogy ezt vegyék figyelembe a szavazáskor. Az
Ügyrend I.15-os pontjźhoz azlęnne a javaslata, hogy frlzzék szorosabbra a kapcsolatot a VPB-
vel' mivel hatáskĺjrük sok pontban kapcsolódik. Tehát a VPB elnöke is szerepeljen név szerint
azonalistán, amely az elektronikus úton tájékońatast kapó meghívottak felsorolását tarta|mazza.

Jelezné, hogy a testületi ülésekhez hasonlóan nyilvánosságra kell hozni az ülések jegyzokonyvét
az Önkormtnyzat honlapján, a megfelelő kivételekkel. A II-es és III-as alpontokhoz szintén
javasolja, hogy a Bizottság mfüĺĺdjon együtt a VPB-vel. A II'4-es ponthoz javasolja, hogy a
Bizottság lakáspolitikai javaslatokat is tehessen. Ez egy régőta htlĺĺ;ődő vita, amikor még
munkacsopoľtként múk<idĺitt a Bizottság, akkor Alpolgáľmesteľ ur megtregyezte, hogy
kimondottan lesz olyan feladatuk, amelyben szociális és környezeti szempontokat
érvényesíthetnek. Eztnemnevesítette a Testület aBizottsźtgmegalakitásakor, hiába kérte. AIII.2
ponthoz javasolja, hogy iilés előtt 8 nappal kapják meg a tagok a kapcsolódó anyagokat, az
Ügyrendben jelenleg 3 nap szerepel. Nem látja akadá|yát annak, hogy paľ nappal előbb
megkapják az aĺĺyagokat, itt pá|yázatokĺól van sző, arĺelyeket hosszú ideig készítenek elő a

Íársasházak, ezutát van egy benýjtási folyamat. Tehát nincs sző atőI, hogy hitelen
készülnének eI az előterjesztések, ezért nem látja indokoltnak, hogy csak hétvégén, családjuktól
elragadva dolgoztassák a képviselőket. A II.5-ös ponthoz 24 őra helyett 48 őrátjavasol. Aa
eleve nem érti, hogy rendkívtili iilésre miért lenne sziikség. A III.8-as ponthoz javasolja, hogy a
továbbítás tilalmát módosítsák aľľa, hogy zártulés előterjesztéseit és mellékleteit nyilvánosságra
hozni tilos. Tanácskozási joggat részt vehetnek mások is a Bizottság ülésén... (Közbeszólás
hallatszik.)...de ha nem tudják előre, hogy kinek a részvételét támogaÍjźk, akkor art sęm
tilthatják meg, hogy előzetesen hozzáférhęssenek az előterjesztéselďlez azok, akiket egyébként
szakértőként meghívnának. Tehát a zárt ĺilések anyagainak nyilvĺínossźlgta hozatala legyen
megliltva, đe szakértőkket lehessen konzultálni, e nélkiil nem tud a Bízottság sza\arĺaí|ag

megalapozott döntéseket hozni. A III.9-es ponthoz a fentieknek megfelelő, értelemszeru javitźst
javasol. A III.1l-es ponthoz javaso|ja, hogy ne aBizottság egésze, hanem a Bizottság valamely
tagsa |egyen az, aki javaslatot tehet ana, hogy valaki tanácskozási joggal részt vehesseÍI az
ülésen. Ne szavazhassa le a többség, hogy a kisebbség szakértőt hívhasson. A III.l3-ként új
pontot javasol, amelyet maľ korábban kifejtet| a Bízoltság ľendelkezésre áIIő pénzösszeggel
kapcsolatos napirendi pontról, hogy a tagok naprakészek legyenek aBizottság anyagihelyzetét
illetően, és vegyék végig az addigi költéseket, a nagyobb tételek tekintetében. A Bizottság nagy
lendtilettel szavazott meg felújítási pénzeket az év első fęlében, majd mostanĺa _ ha jól éÍti -
kideri'ilt, hogy máľ nincs pénz. A Munkacsopoľt Sem nagyon tilésezett, és csak tessékJássék
módon hoznak dĺjntéseket az év második felében, ami elkerĹilhető lett volna, hatisńtlban lettęk
volna az arlyagi helyzetiikkel. Egyébként is a nyilvánosságľa tartoz1k, hogy az a több, mint
félmilliard forint, amely ftjlött aBizottsźry diszponál, az milyen ütemben, és milyen célľa kerĹil

elköltésľe, ezt nem csak egy éves tjsszefoglaló jelentés formájábarl kellene kĺjzkinccsé tęĺlnl. Az
V. pontnál javasolja az ídőkor|átok eltöľlését. Mondhatnák, hogy időkorlát megléte esetén mar
rég befejezte volna...Dudás Istvánné, a demokĺácia nagy bartttja bólogat'..(Kozbeszólós
hallatszik.) Guzs Gyula szintén, de talán még aŻ. a par percet ľá tudják szálnĺi a fizetéstikért ana,
hogy azérdemi vitábanrészt vegyenek, ahelyett, hogy időkorlátokkalmestęrségesen kor|átoznák
az ę|Ienzéket. azon jogéban, hogy kifejthesse álláspontját. Az elnök egyébként is berekesztheti a

vítát, a Fidesz többség szavazhat a vita |eztľásárő|, ha máľ nagyon unják, és nem akarják, hogy
firtassa, hogy mire költik pontosan a félmilliárdot. A 16. pontot javasolja töľĺjlni, ezt most



hirtelen nem tudja, hogy mire vonatkozik ...(Kazbeszólós hallatszik.)...tehtlt a telefonhasználatra,
akkor minden mást is meg kellene tiltani, pl. a tablethasznźiatot. Nem gondolja, hogy ilyen
szinten fegyelmezni kéne a Bizottság tagait, testületi ülésen sincs ilyen tilalom. A VII. I. Đ
pontnál javasolja a zárője|es kiegészítés ttjrlését, tehát ne kelljen ktilon szólni, hogy a kisebbségi
álláspont j egyzőkönyvbe kerülj ön.

Gondos Judit
Megadja aszőt dr.Mészát Erika Aljegyző asszonynak.

dľ. Mészáľ Eľika
A legtöbb pontról a Tisĺelt Bizottság mérlegelési jogköľében dĺjnthet. Törvényességi
szempontból szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a VPB elnökének természetesen meg lehet
küldeni a meghívót, illetve a jegyzokonyvet is, továbbá egytittmfüödhet a VPB-vel aBizottság,
de két külĺinböző bizottságľól van szó, különböző feladatkönel. Dcjnthet erľől a Bizottság, de
külonösebb kötelező ereje ennek aszabá|yĺaknincs. A II.4-es pont esetében, ahogy Képviselő uľ
is említette, a Bizottság feladatai kozé a Képviselő-testĺilet nem emeltę be a lakáspolitikát, illefue
a szociális és kornyezeti szempontok éľvényesítését a társashźnak felújításában, tovźtbbá
városfejlesztési tźlrgykörben, így nem érti, hogy kinek tenne javaslatot a Bizottság, amikor a
Testület nem adott ilyen feladatot. Zźrt ülés anyagát csak, éskizárőIag a Bizottságtagsainak,
valamint az ugyben érintettnek lehet kiküldeni. Az Ügyrend tartalmazza, hogy tanácskozási
joggal kik vehetnek részt az ülésen, ęń, természetesen lehet bővíteni a szakéľtőkkel, de akkoľ
értelmezni kell, hogy kit értenek szakértó a|att. Zárt ülésen már nem vehet tészt tanácskozási
joggal, az Motv. pontosan leírja szigorű szabá|yokkal, hogy kik vehetnek részt, és kinek lehet
kikiildeni az arryagokat. A zárt ülésen hozott dtjntések teľmészetesen nyilvánosak, a hatźtrozatok
ugyanúgy megjelerrnek a honlapon. Kéri a Bizottságot, hogy Képviselő ir ezen javas|atát vegye
figyelmen kíviil, és az eredetileg kiküldött Ügyrendnek megfelelően fogadjfü el.

Gondos Judit
Megadja aszőt Pintéľ Attilanak.

Pintéľ Attila
A mobiltelefon-hasznéiatot úgy tudja értelmezn| hogy telefonáIáxanehaszná|jfü ülés alatt. A
kézbesítéssel kapcsolatban megsegyzi, hogy fontos képviselő-testtileti előterjesztéseket is
sokszor csak az ülés előtt nem sokkal kézbesítik, eztnyi|vźn nem lehet támogatni. Kéthavonta
üléseznek, ezért Iźú, arra lehetőséget, hogyha hétfiinként van ülés, akkor pénteknél korábban
kapják megaz előterjesĺéseket, éreznémiigazsźryot Erőss Képviselő úr érvelésében. Tehát csak
hétvégén tudják átnéznĺ az arryagokat, és amennyiben kérdésiĺk van' nem fudnak a Hivata|hoz
fordulni.

Gondos Judit
Szeretné felhívni Eľőss Képviselő ur figyelmét, hogy az e|műIt ülések folyamán tájékoztatva|ett
aľról, hogy az al<kor még Munkacsopoľtként műkĺjdő Bizottság munkája nem aZ ülésre
szorítkozik. A Bizottság munkája folyamatos. A páIyazatokat minden bizottsági tagnak
kĺitelessóge figyelemmelkíséľni, az ülésekľe fel lehet készülni, apá|yazati anyagok az ülés előtt
megtekinthetők. A folyamatos munka miatt nem tud olyan anyag bekeľĹilni a Bizottság elé, amit
ne lehetne e|ÍSző|eg megismemi. A lakáspolitikai javaslattal kapcsolatban megjegyzi, hogy
Képviselő úr javaslatait a Képviselő-testület elé terjesztheti. A Bizottságĺak továbbra sem lesz
fe|adata eme témakĺir. Megadj a a szőt Dudás Istvánnénak.



Dudás Istvánné
Eľőss Képviselő ur már elég régóta tagsa a Bizottságnak, de úgy látszik, még nem sikeriilt
megértenie műktjdését. A 3-4 nappal, az iilés előtt kiküldésľe kerülő meghívó a napirendet
tartalmazza, és a napirendben felsorolt döntések előkészületeinek valóban hetekkeI ezelott meg
kell torténĺlie. A páIyázati dokumentációkat tilés előtt át kell tanulmányozni, ezze| kapcsolatban
fel tud tenni kérdéseket a Hivatal szakértőinek, a páIyázattal foglalkozó kolléganőnek, illetve
sĄtú. szakérto segítségével is áttekintheti. Képviselőtarsa sokszor felhozta, hogy félmilliárd
forintot nem tudják, hogy mire koltik, és erről részletes tajékońatźĺst szeretne kapni. Felhívná a
figyelmét, hogy a sokszoľ indokolatlanul megsértett, fideszes vezetésű Képviselő-testület
biztosította a kerületben lévő társasházak tészéte ezt a fé|m1lliaľd forintos felújítási lehetőséget.
Ennek a pénzosszegnek a felhasznalásárő| az eddigi munkájuk során a lehető legnagyobb
felelősséggel dtjntöttek. Amennyiben Képviselő úr kíváncsi arra, hogy hogy áll a btidzsé,
mennyit költott a Bizottság, hány szerződés kerĹilt aláírźsra, milyen jellegű kivitelezések
történtek, akkor ennek saját maga kell, hogy utźtnanézzęn, nem a Hivataltól kell tájékoztatást
kémi. Meg tudja kérdezni a kérđéskörben kompetens személyeket, az igyintézőt, a kĺizĺjs
képviselőket. Mivel áLta\ában utófinanszírozźĺsil szetzođésekről van sző, ezért a kiÍizetések csak
akkoľ töľténnek meg, amikot a szeÍződési feltételeknek megfelelően a tarsasházak az erre
vonatkozó szám|ákat benýjtottak. Tavaly is tĺjbb páIyźzat érkezett, mint amennyi pénzĹik volt,
ezeket azidei keret terhére finanszírozták meg. Valószínu|eg most is azlesz a gyakorlat, hogy
azokat a páIyźzatokat, amelyeket a Bizottság elfogadásra javasolt Polgármester úrnak,
Polgármesteľ uľ helybenhagyja, és meg fogják kĺjtni velük a szerzőďéseket. Vélelmezhetően a
kĺiltségvetés ismét taĺta|mazni fog egy szemérmetlenül nagy összeget aľľa, hogy a társasházak
továbbra is meg tudjfü valósítani felújításaikat. Kéri képviselőtársát, hogy ne degradálja|e azt a
munkát, amit a Bizottság végez, sem pedig a vĺíľosvezetés erőfeszitéseit, amelyeket arrnak
érdekében tesz, hogy a társashtzak megújulhassanak' és műszakilag jobb áIlapotba
kerĹilhessenek. Pľóbáljon ennek ĺjrĹilni. Javaslatait nem taľtja elfogadhatónak.

Gondos Judit
Megadj a a szőt Pintér Attilának.

Pintéľ Attila
Valóban, a mostani átalakulásig a Munkacsoport minden tagjanak kötelessége volt foglalkozni a

társasházipćůyéĺzatold<al, figyelemmelkellett kísémi, hogy hogyanhaszná|tak fel apénzosszeget.
A további vitát megelozenďó,javasolja, hogyha van olyan bizottsági tag, akinek ez segit, akkor
most, a Bizottság indulásakor legyen egy tajékoztatő arrőI, hogy jelenleg hogyan állnak
pénzügyileg.EZt dr. Erőss Gábor képviselői minőségében is kéľhetné, nem |átjaakadźllyát annak'
hogy eń a Hivatal elkészítse.

Gondos Judit
Megadja aszőtdľ. Erőss Gábornak.

dľ. Eľőss Gábor
Nem arľól van sző, hogy ő hogy tájékozódik, hanem mint megvtiasńott képviselők, a keriileti
lakosok tájékozőđásáéľt felelősek. Kéľéseivel a nyilvánosságot szerctné bińosítari, mivel
nyilván a lakosok nem fognak egyenként uttnanézni minden egyes adatnak. Javasolja, hogy
ađják meg a tiszteletet a jőzsefvárosiaknak, és saját maguknak azza|,hogy tiszttnzák aBizottság
anyagi helyzetét. Nem ćrti, hogy Képvisęlő asszony hozzászőIélsa miért szólna ez ellen.
Elfogadja A|jegyző asszony észľevételeit, így a II.4-es, és a III.8-as pontok kivételével
fewÍartaná módosító javaslatźú. Szeretne tisńź.zni egy félreértést, arra utaltak, hogy
folyamatosan kell jár::ri a várost, és figyelni a pá|yźĺzatokat, eń" természetesen mindannyian



megteszik, máľ csak azértis, mert félő, hogy a fejtikĺe esik valamelyik balkon. Az előterjesfés
azonbaĺ más, mint apáIyázatok. Rögtön az e|ső társashtzijavaslat...

Gondos Judit
Felhívja képviselő úr ťrgyelmét' hogy ez a következo napireĺdi pont.

dľ. Erőss Gábor
Sok tucat pźůyázatot néztek źLthiźLba, érdemi döntéseket nem nagyon tudnak hozni, mert nincs rá
fedezet, Ugyanakkor azok a dĺlntések, amelyeket előterjesztettek, nem olvashatók ki a
pá|yázatokból, amelyeket koľábban elolvashattak. Ezért is kéľi, hogy az anyagi helyzettikľől
legyen egy állandó napirendi pont, és legyen idejfü az érdemi felkészülésre nem a pá|yázati
anyagokból, hanem az előterj esztésekből.

Gondos Judit
Megadja a szőt dr. Mészár Erika A|jegyzo asszonynak.

dľ. Mészáľ Erika
A pénzugyi tájékońatóval kapcsolatban szeretné elmondani, hogy az e|ótefiesńések kötelező
taľtalmi eleme a dĺintés célja, és pénzugyihatźsa, ezt minden eloteľjesztés tartalmazni fogja, és
jelenleg ís tarta|mazza, hogy mekkora összeg á1l rendelkezésre, és mennyit lehet felhasználni.
Ettől fiiggetlenül dönthet űgy aBizottság, hogy külön napirendkénttźrgya|ja.

Gondos Judĺt
Tájékoztatja Erőss Képviselő urat, hogy a páIyázatok végeredménye eddig sem volt titkos, és
ezutźln sem lesz az. Felhívja a figyelmét, hogy a Bizottság nęm a végleges dtjntést hozza meg,
feladatuk, hogy javasolják Polgármester úrnak az adott télrsasház pá|yźnatźnak elfogadását,
módosított elfogadását ' va1y elutasítását. A végleges döntés nęm az ő hatáskörĺikbe tartozik, az
Polgármester úr hatáskĺjre. Nem gondolja, hogy a tényeket, amelyekĺől még nem születętt
döntést, azokat nyilvánosságra kellene hozni. Ami végleges dontésre kerĹil, és szeruőđéskĺjtésre
mehet, az eddigis, és a jövőben is nyilvános aďat|esz. Megadja aszőt dr. Eľőss Gábornak.

dr. Erőss Gáboľ
Javaslatairól pontonkérlti szavazźlst kér, a II.4-es, és a III.8-as pontok kivételével, amelyeket
visszavon. Kéri, hogy ne szavazzĺĺk le javaslatát.

Gondos Judit
Megjegyzi' hogy mától kezdve két hónap áll ľendelkezésiikľe althoz, hogy a pá|yázati aĺryagok
tarta|ma megismerésre kerüljĺin. Szavazásra bocsátja dľ. Erőss Gábor ügyrendi javas|atźú arra
v oĺaÍko ző an, ho gy mó do s ító j avas l ataľó l p o ntonként szav azzanak.

Gondos Judit
Megál1apítja, hogy aBizottság2igen,3 nem, 0 tartózkodással ajavaslatot elutasította:

3/2016. (XII.12.) sz. TPIB hatáľozat (2 igen.3 nem szavazattal" 0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pályázatokat Elbíróló Ideiglenes Bizottsdg lig,, dÔnt, hogl nem.fogadja el dľ. Erőss
Gábor üg,lrendi javaslatót arra vonatkozóąn, hog,, módosító javaslata pontonkźnt keľüljon
szavazásra.



Gondos Judit
Megadja aszőt dr. Erőss Gábornak.

dr. Eľőss Gábor
Javasolja Eln<jk asszonynak, hogy aZ eľedmény megállapításakor nevesítse azokat a
képviselőket, akik támogatják, illetve nem támogatják a javaslatot. Szeretné, hogyha a
jegyzőkönyvben is szeľepelne, hogy kik azok a képviselők, akik a nyilvánosságot, és az
átlźĺhatőságot elutasítják, és kik azok, akik támogatják.

Gondos Judit
Megadja aszőt dr. Mészĺĺľ Erikának.

dr. Mészár Erika
Képviselő ur tigyrendi kéréséről a Bizottság dönt, de felhívná Képviselő úr figyelmét, hogy
minden egyes jegyzőkcĺnyv mellett szerepel, hogy az adott napiľendi pont tekintetében ki hogyan
szavazott, így nem látja értelmét annak, hogy külön felolvasásra kerüljĺin, hogy ki milyen
szavazatot adott le.

Gondos Judit
Szavazásta bocsátja dľ. Erőss Gábor a|abbi módosító javasIatéń a II.4-es, és a III.8-as pontok
kivételével:

I. ]5. pont: .,.me7 kell küldeni (.'.) a Bizottság tagiainak, a VPB elnolr.ének, vąlamint - a
képviselőtestületi üIésekhez hasonlóan - nvilvánosságra kell hozni az onkormárylzat
honlapián.
II. 3. A Bizottsóg együttműkodik a VPB-gal.
III. 2. .,3 nappal" helyett: ,,8 nappal"
I]l'ź ,,24 órával'' helyett ,,48 órával,,
III. 9. (fentiek alapján értelemszerii javítĺźý ,, '..8 nappal... 48 órával...,,
III. ]]: utolsó ponthoz: ,,...vaĄy annak valamely tagia...', (a szavazásróI szóló rész
értelemszerűen torlendő) ; afelsorolós kiegészítése (új utolsó pont): a VPB tagiai
III' új 13. pont: A bizottság üléseinek állandó (nyilvános és sorrendben eĺsô napirendi
pontia beszámoló:
a) A meqelőző időszakban tortént pályózati kiĺizetéselírőI,
b) A Bizottsdg számára tárgvévben még rendelkezésére álló -.felújítási pályázatolcra

fe lhas ználható - cj s s ze gr ől.
V. 5. d,l, e,| ésÍ) pontból az időkorlótokrcrlendők
]!í. trlendő
ĺ/II. 1. f: a zórójeles kiegészítés torlendő

Gondos Judit
Megállapítja, hogy aBizottság 1 igen, 3 nem, I hrtózkođással ajavaslatot elutasította:

4/2016. (XJI.12.) sz. TPIB határozat (1 ieen.3 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

A Társashózi Pályázatokat Elbíĺ.óló Ideiglenes Bizottság úgł dant, hogl nem fogadja el dr. Erőss
Gábor alábbi módosító iavaslatát:

t
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I. ]5. pont: ..'meg keĺl kaldeni (...) a Bizottsáq taqiainak, a VPB elnohének, valamint - a
képviselőtestüĺeti ülésekhez hasonlóan _ n:ĺiĺvánosságra kell hozni az onkormánvzat
honlapián.
II. 3. A Bizottsáq együttmí;kodik a VPB-gaĺ.
III. 2. ',3 nappal,,heĺyett: ,,8 nappal''
III. 5. ,,24 órávaĺ,, helyett ',48 óróval,,
III. 9. (fentiek alapján értelemszerii javítás) ,, ...8 nappal... 48 óľávaĺ..','
III. ]1: utolsó ponthoz., ,,...vaw annak valamebl tagia...,, (a szavazásról szóló rłźsz
értelemszerűen törlendő) ; afelsorolás kiegészítése (lij utolsó pont): a VPB tagiai
III. ú.i ]3. pont..A bizottság üIéseinek állandó (n:łilvános és sorrendben első) napirendi
pontja beszómoló:
a) A meqelőző időszakban tÓrtént páh)ázati kirtzefuźselłőĺ.
b) A Bizottság számára tárg:łévben még rendeĺkezés,ére álló -.felú-iítási páhlázatolcra

fe lhas ználhat ó - Ô s s ze gr ő l.

V. 5. d,I, e| és -fl pontból az időkorlátok rcrlendők
!1!. tĺ;rlendő
WI. ]. .f: ą zárójeles kiegészítés torlendő

Gondos Judit
Javasolja azLJgyreĺd III.1. pontjának pontosítását a kĺjvetkezők szerint: ,'A Bizottság rendes
üléseit kéthavonta hétfőnként délelőtt tartja.,, A módosítással egyĹitt szavazásra bocsźńja az
alább i hatát ozati j avas l atot :

A Társashazi Pá|yazatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság dönt, hogy elfogadja a hatátozat
mellékletét képező Ügyrendet, mely 2Ot6. decembeľ |2-éĺ lép hatályba és felkéri az eln<jkĺjt
annak aláitásfua.

Fel elő s : a T źlt sashźz;i P źiy źnatokat Elbíráló Idei g1 ene s B izotts ág e l nöke
Határidő: 20I 6. đecember 1 2.

Gondos Judit
Megállapítja, hogy aBizottság3 igen, 1 nem, I tartőzkodással'aza|ábbihatátozatot elfogadta:

5/2016. (X[I.12.) sz. TPIB hatáľozat (3 ĺeen. 1 nem szavazattal. ĺ. taľtózkodás mellett)

A Taľsashazi PáIyazatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság dönt, hogy elfogadja a hatźtrozat
mellékletét képezo Ügyrendet, meIy 2016. december Lf-éĺ lép hatályba és felkéľi az elnökĺjt
annak a|áírására.

F el el ő s : a T étr sashźni P á|y ázatokat Elb íľáló I de i glene s Bizotlság e lnöke
Határidő: 2016. december 12.

Az 5ĺ2016. (KI.12.) sz. TPIB határozat mellékletét a jegyzőkłinyv melléklete tarta|mazza.

Napiľend 2. pontja: Javaslat táľsasházi pá|yázato|<kal kapcsolatos dtintések meghozatalára
Előterjesztő: Gondos Judit - a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideigĺenes Bizott.ság,elnöke
(írásbeli előterjesztés) ZART ULES



A napirendtárgya|źlsazárt ülés keretében történtazMötv.46.$ (2) bekezdése éľtelmében.
A napirend tárgya|álsa során elhangzottakat és a meghozott 61201'6. (KI.12.) sz. TPIB

hatärozatot,a7ĺ20|6. (xII.12.) sz. TPIB határozatot,valaminta8/2016. (KI.12.) sz. TPIB
határozztot a zárt iilésről késziilt jegyzőkiinyv tarta|mazza.

Gondos Judit
További kérdés, hozzásző|ás hiányában aBizottságülését 11 óľa 16 perckor bezźlrja.

K. m. f.

Bizottság elnoke

Elbíráló Ideiglenes Bizottság 2016. december 12-ei ülésén eIhangzottakat hitelesen tanúsítja.

P otr,.
o <J.^

A' j egy zőkonyvet készítette :

ĺ.l,V.-\
tv

PállYa Dóra
Szervezési és Képviselői Iroda ugyinÍézoje

Bodnár Gabľĺella 1Ę
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Budapest Főváros wII. kerület Józsefváľosi onkoľmányzat
Képviselő-testiiletének

Táľsashrázi P áiy áza;tokzt Elbíľáló Ideiglenes Bizottságának

.......ĺ20t6. Qm. .. ..) sz. hltározatával elfogadoÍt

Ücynĺxl.rn (a továbbiakban: Üryľend)

ĺ. Ár.rłr'Áľos nrĘsz

1. A Bizottság megnevezése: Budapest Fővĺĺros VIII. keľtilet Józsefurírosi Önkoľmányzat Képviseĺő-
testiilętének Társasházĺ P áůyántokatB|bíľĺĺló Ideiglenes Bízottság (a továbbiakban: Bizottság)

2. Á Bizottság tagjainak szíma 5 fió, a tagok névsorát az I. Fiiggelék talta|mazza.

3. A Bizottsag feladaúít aMagyarorczághetyi önkormányzatairől szoló 2011. évi CVXII. töľvény (a
továbbiakbarr: Mötv.), valamint a Képvisel&testüĺet és Szervei Szęlyęznti és Mfüödési
Szabä|yzatÁĺől szoló 36ľ20|04. CJfl.06.) tinkormányzatirendelet(atovábbiakban: savIsz) alapjan
láfia eI.

4. A Bizottság saját miíködésére vonatkozó szabä|yutezen Ügyrend szsbá|yozza.

5. A Bizottság - fę|adat-és hatáskörében - kezdeménye zi' e|őkészítia polgáľmester diintéseit.

6. A Bizottság tagjainak jogai és kö'telezettségei a BizottsĘ ülésein megegyeznek.

?. A Bizottság t^EJa a Bizottság ülésein köteles lészt venni. A köteĺezettségeit megszegö bizottsági
tagra vonatkozó ľendelkezéseket kĺilön önkoľmányzati rendelet tartalmuüZa.

8. A Bizottsĺág konkrét témaköľben külső szakértőket is igénybe veheL

9, A BizottsĘ feladat- és haúáskörębe tartoző döntését hatarozatként jeleníti meg.

10. A bizoüsági hatáľozatjelölése: ahatfuozat vary állrásfoglalás sorszámal évszÁm, hónap, nap, a
Bizottság betűjele (TPB). A határozat sotszÁmaévęnte 1.től kezđődik

t 1 ' A Bizottság elniikét és tagjait a Bizottság hatáskdreben hozott döntései intezkedesiikben kötik'

12. A Bizottság đontésének kiadmanyozĺja a Bizottság elnöke vary tłávollétében az áita]a megbízoü
személy.

13. A Bizottság mííktidésenek üryviteli fe|adatait a Polgámesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
lália el.

14- A Bizottság munkájaľól éves beszámolót készít, melyet minden évben a Bizottság ęlnöke a
Képviselő-testület utolsó üIésén terjeszt eIö.

t5. A Bizottsrĺg üIéseirőt kivonat, jegzőkönyv és hangfelvétel készül, kívéüelęsen a Bizottság
elnökének vagy a polgáľmester vag a jegző, kéľése alapjĺán szó szerinti jegzökönyv k€sáil. A
jeryzőkönyvet meg kell kĺildeni a Bizottság elnökének és a polgánnesteľnek-

tr. A BIzoTTsÁG FEIÁDAT- És EATÁSKoRE

1. A Bizottság kĺilönösen az SZNÍSZ 7/A. mellékletében rögzített felađatćs hatásköröket |źĺtja e|,

melyet az Ügyrend II. Fĺiggeléke taĺta|maza.

f. A Bizottság a sajźi nevében, azÖnkormányzat képviselete néIkiil kapcsolatot taľthat fenn más

ö'nkormanyzatok bizntsźęaival és egyéb, szakterüIetéheztaĺtozó intézrnényekke|, szerverstekke|.

*n
t"tnĺ0 /7 -L-

tl,łi.-yJ3-Ł[ĺ-\a, .

:

.+



m. BIZoľTs.ą.c Ür.BsuNEK RENDJE

1. A Bizottság a rendes üIésęit kéthavonta hétfiőnként délelőtt kezdettel tar$a.

2. A Bizottság iilését a Bizottsag elnöke hívja össze úry, ho5ĺ az e|oterjesztéseket (előterjesztés és

mellékletei) és a meghívót legďább az ĺilést mege|őzó 3 nappal korábban kézhez kapjźk az

érđekeltęk. A kézbesítés elektronikus úton történĺk. Az iilés azon anyagait, amelyeknek

továbbítlása technikai' vag egéb okból elektronikus formában nem megoldható, papíralapon

keriil kiosztásrďismertetésrę a Bizottság tilésén.

3. A Bizottsag ülésęit az elnök vezęti. Az ęInök akadá|yoztatőlsa esętén a Bizottság ülését az elnök

által meghatalmazotÍ, az elnököt képviselő és nęvében elráró bizottságitagvezeti.

4. A Bizottság elnöke sziikség esetén rendkíviili ĺilést hívhat össze, ameýnek téĺyét a meghívóban

fel kell tĺintetni.

5. A ľendkíviili üIésrę szóló meghívót a napiľendek írásos anyagaivaĺ (előterjesztés és mellékletei),

legalább az ülés kezdete előttf4 óľával kel| megkĺilđeni. A kézbesítés elektľonikus ťrton történik.

Az ülés azon anyagait,amelyelĺnek továbbítása technikai vagy egyéb okból elektronikus formában

nem megoldható, papíralapon keriil ismertetésre a Bizottság iilésén.

6. Ręndkívĺili üles kitĺizhető a rendes iilés időpontjára is' Ez esętben a ľendkíviili ii|és

előterjesztéseivel kęzdőđik az ülés.

7. A Bizottság ülésein trárryalt elöterjęsztéshez módosító índítvanyt szóbaĺr is lehet tęnni.

8. Z,áĺt ii|és elöterjesztéseit és azok mellékletęit csak azok szźtmfua lehet továbbítani, akjk a zÁrt

ülésen részt vehetnet illętve akik szÁmára - jog- vagy feladatkörük szerint - azt jogszabä|y

lehetővé teszí.

g. A bizottsági tilések idópontjáľól' helyéről és a javasolt napirendi pontolaól az ülés meghívó

szerinti id.{5pon1ja előtt - rendes iilés eseten 3 nappal, ľendkíviili iilés ęsętén 24 ćtáxal - a keľiilet

lakóit a honlapon való megjelentetéssel éľtesíteni kell.

10.Á Bizottság iilései - az SfuISZ zárt tiléseire vonatkozó rendelkezései szęrinti kivételelĺkel -
nýlvánosak.

11. A BimtÍsźryĺilésén tanácskozási joggal vęhetnek ľészt:
- Az Úryľend l. mellékletében meghatĺározott szeméIyek (állandó meghívotüak)'

- bárme|y önkonnanyzati képviselĄ
- akönywizsú|ő,
- a Hivatal jegzője vagy az áůta|a megse|ölt köztísztvisel6je, a|jęgaőt
- az önkormányzati tutajdonban |évő gazÁaságl tĺ{rsaságok vezstoi, valamint az eg5es

témakörölĺhöz külön meghívott érintettet
- szakértők,
- uou''akiknek a Bizotbág a véleményét hoz.zźsző|ásźłta döntéshozatalhoz szükségesnek taľtja

és eryszeriÍ többséggel meghozott hatáľozatÍya| - a napiľendhe1 vagy annak részśhęz

kapcsolódóan - tanácskozĺsi jogot biztosít.

t2' A BizottsĘ ülésére azä||andô meghívottak névsoľát az 1. számri melléklettaľĺalmazza.

fv. A BIz|oTTsÁGI ELÓTERJESZTÉSEK REI{DJE

t. Az e|óterjesztéseket a BŁottság elnökéhez kell benyújtani a2, számí męlléklet szeľinti foľmai

követelményeknek megfelelően.

z. Bizottsági hatáskörbe tartozó döntések úárryában előterjesaést tehetnek

a, aBimltságtagjai,
2



b.

đ.
ę.
f.
ý
h.

a polgármęstęr,
aza|po|gźrmesteret
az önkoľmányzati képviselők,
a jegyzś,
azĄegyznk,
a llivatal adott feladat el|áiźsával' megbízott üryosztálylánalďönáltó irodának vczctője,
mindazon személyek és szervet akit vagy amelyek részere a jogszabály lehetővé teszi.

A Bizottság ülésén önálló napirendként döntést igénylő kérđésben csak olyan előterjesztés
tźĺrgya|hatő, amely eryébként megfelel az előteľjesztésekkel szemben táĺnasztott
követelményeknek. Indokolt esetben szobeli elóterjesztés alapjrán hozható döntés. Az
előterjesztéseket a kézbesítést megelőzően a Bizottság elnÓke jóvahaglj a éskéĄegyével látja el.

v.AzÜĺ,ÉsLEvEZEnosE

A Bizottság elnöke dönihet az ülés elnapolásáľól.

Az ĺilést az elnölg akadáiyozrüÁsa esętén aEI.l3. pontban meghatáĺozott szeméIy vezpti. Az
tilésvezętő munlcáját a szalanailag illetékes srcrvezeti erység vezetóje segíti. A jegző vaw az
általa kijelölt személy köteles abiznttsĘ ĺilésein ľészÍ venní a Bimttsĺág törvényes miĺködésének
ťlryelemmel kísérése érđekében.

Az ĺilés vezďője megrryitja a Bizottság tĺlését. A jelenléti ív alapján megállapída a jelenlévő
bizottsági tagok sz,átmát. Az ťl|ésĺlezstő megiállapítja aBaottsĘhatározatképességéĹ ismeľteti az
iilésről tĺĺvolmaĺadt bimttsáęstagok nęvét és a távolmaradłások bejelentett indokat ezt követően az
ülésvezető köteles megryőződni anóI, hory a jegzý Yaw a:z általa kiielöĺt munkatáľsa a
Bizottság töľvényes miÍködésének firyelemmel kísérése érdekében a Bizottság iilésén jelen van.e.

Az elnök mínden napiľendi pont felett vitrát nýĹ Az elnök a felszólalásra a jelentkezesek
sorrendjében adja me g a szńt.

A napirendi pontok tárryalásrínak rendje:
a) az e|őteqeszĺő kéľése esetén az elöterjesztés szóbeli kięészítése legfeliebb 3 peľc

időtartamban,
b) az elnök ismerteti az előzeŮesen írłásban lęadott módosító javaslatokat
c) az elntik megnýtja a napirend vitdiát,
d) u ęlniik a bejelentkezés sonendjében ad szóL melynek keretében kérdések tehetőek fel az

előterjesztőhö z, a temźhoz |<apcsolódóan l -1 percben,
e) az ę|nôk az e|őte4esztőnek megadja a szőt a feltett kérdések megváIasmlására legfeljebb 5

peľcben, melyeknél az e|őterjesnő igénybe veheti a tanácskozási joggal nem rende|kező
szakértők segítségét

Đ az elnök męađja a szót a hor,ásző|őnak lęfeljebb l percben napírendi pontonként 3
alkďommal,

g) az eĺnök |9zát1a avitát, ha a napíľendi ponthoz nincs további hozzÁszn|ő,vagĺ ha aBimttsĘ
a vÍta |ęzÁráńľől döntötĹ

h) u elnök megadja a szót az elöterjesztönek kéľése esetén legfeljebb 3 peroben előterjesáöi
zÁĺszor4

Đ az elnök eryenként feltęszi szavazÁsraamódosító indíwányokat,
j) az ęlnök a szavazást megelőzően isĺnerteti ahatározaÍljavaslatot
k) nelnök elľende|i a szavazásĺ

Ha az ę|ĺôk képviselői minőségében kívrán felszólalni, akkoľ ezt szokásos módon jeleznie kell, és

csak az e|őtte houászólasra jelentkezettek utan szola|hat fel.

A Bizottság felszolalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal jelenlévönek is. E kérdésben a
Bizottság vita nélktil eryszeriĺ többséggel dönt.

i.

2.

).

4.

5.

6.

1



8. A jegyzo vagy az általa felhatalmazott köztisztviselő időkorlátozás nélkĺil több alkalommal is
felszólalhat, ha törvényességi ésaevételt tesz.

g, Üg1ľendi kérdésben bráľmelyik bizottsági tag bármikor szót kérhet. Ügyrendi javaslat a Bizottság

vezetéséve| rendjével összefiiggő; a tźrgya|t napirendi pontot érdemben nęm érintő _ döntést

igénylő - eljánási kérdésre vonatkozó javaslat. Az üryľendi hozzźsznllás elsőbbséget é|vez. Az
ügyrendijavaslatól azonnal kell đönteni és a szavazás eredménye szerint kell efrárni. Ugyrendi
javaslafoól a BizottsĘ vita nélkiil eryszerű többséggel dönt.

10. Ha ahozzÁszo|ásnem ĺi5łrendi kérdésben történik, az elnök ahozzÁsző(őtól megvonja a szót.

l1. Ha a napirendi ponthoz több fętszolaló nincs, az elnČik avítźtlezźĘa. A vitát akkor is le kell árni,
ha ĺigyrenđi indítvĺányként bármely bizottsági ta1 ezt kezdeményezi. A javaslat elfogadlásat

követően csak azok kaphatnak szót, akik a đöntés előtt mar felszólalásrajęlentkeztek.

12. A vita ĺęzźrźsa utín további horuźĺsző|ásnak nincs helye; szeméýes megjegyzęssel élhet -
maximum 1 percben _ az a bizottsági tug, aki a vitábau az ęLJlene szp|ő, źitala sérelrnesnek vélt
megieryzést kívanja elhiárÍtani, vagy hozzÁszn|ásäva| kapcsolatban felmęrüIt félręéľtéseket

ęloszlatni. A szeméIyes megieryzést követően viszontválasznak vagy további viüának helye nincs.

|3. AhatźrozaÍijavaslatot ajeryzőkönyvezendő szöveggel kell szavazasra fe|tenni.

14. A kisebbségi véIeményt a jegyzőkönyvb en ahatźrozat me$lozata|a után röpíteni kell.

15. Az ĺilésvęzető a napirendi poĺfttÁrgta|ása sonín egĺeztetís sziinętet és két napirend tÁrgya|źsa

között sztinetęt rendelhet el.

16. A Bizottság Ĺilésén rádiótelefon használata tilos.

17. A bizottsáu tae a bizottsági ülés napĺrenđjét követőęn abaonság hatáskörébe 1orrtozś üryben a
jegyz,őtő| és a bimttság elnökétől felvilágosíuást kérhet amelyre az iilést követő legkésőbb 27

napon beltil íľásban érdemi választ kell adni.

vI. Á BIzoTľsÁc poľľÉsEozATAL,{ľa'r szĺB,łr,yľ

1. Á Bizottság döntésęit szavazÁssa|hoz,ra meg.

2. A Bizottság hatĺáľozatképességéľe és hatźrozathozata|fua a Képvisel&testĺilebe vonatkozó

szabáýokat kell alkalmazĺli. A Bizottsag ülése alĺlkor hatźlĺoz.atképes, ha azon a Bizottsag tagiainak

többsége jelen van, meĺy szerínt hatáĺozatképes a Bizottság ha a tagjainak több mint a fele jelen

van a Bizottság üIésén.

3 . A Bizottság afę|adat- és hatáskölébe tzrtozÁ kéľdésekben eryszeľü többséggel hoz dĺintést.

4. A Btľ:ottság döntéshozatalábő| kizÁlthatő az, akjt vagy akinek a hoz'zátartozćĄát az ugy

személyesen érinti. Az ĺiry alĺkor érintí a bizoüsági tagot vagy horuÉttaĺtozćĄát személyesen

(szeméýes érintettség), ha - tiirvény eltéľő rendelkezése hiányában - a bizottsĺĘi tagnak vagy

hozÁtartozőjának az előterjesztéssel érintętt üght'ą illetöleg az ilggye| érintetr felek

bráľmelyikéhez személyi vary varyoni érdekeltsége ffiződik, A bizottstĘi tag köteles bejelenteni a

személyes érintettséget. A kizárásľól az énĺtętt bizottsági tag kezdeményezesére vagy bfuĺnely

bizottsági tag javas|aÍára aBimttsĘ minősített szótöbbséggel dont. A |ĺrzártbjmttsőętr tagot a

hatfuozatképesség szemponfiábol jelenlevönek kell tekinteni. Amennyibęn a döntéshozat.albći

klzarható bimttsági :ľagkizźĺĺásán nem kęrüIt soľ, ám akizárás feltételei akizátás tękintetében

érintett döntés meýlozata|änak időponliában fennálltak, akkor a meghozott đöntést ezen pontban

említett szeméýes érintettség észlelését követően nem lehet végľehajtani és helyette lij döntést kell
hozri.
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lrrl. Á BIZoTTsÁc trĺ,ÉstNEK JEGYZiroľĺyvr
I. A bżottsági iilésről jeryzőkönyvet kell készíteni, ame|y taĺta|mazz-a:

a) aziĹ|és helyét és időpontját,
b) a részfvevők névsorát, ajeryzőkönywezető nevét
c) a napirendi pontokat,
d) a hozłÁszal ások ľövid összefo glalĺMt
e) a meghozott döntéseket, aznkszámźi, felęlősét, avégrehajtás határidejét szavarÁs módját
f) a kisebbsegi véleményeket (ha kérték annak jegy,zőkönyvi rögzítését)'
g) az ülésvezető a|áírásĄ
h) az illetékes hivatali vezętő a|áírását.

z. A jeryz5könyv mellék|etei:
a) meghívó,
b)jelenléti ív'
c) elöterjesĺeset
d) szakértői vélemény.

3. A Bizottsíg döntéseirőI a Hivatal nyiĺvanaľaást vezet. és gondoskodik az iratanyag szabáiysrnlű
kezeléséről.

4. A bunttsáęi tilések jeryzőkönyveit a . zárt ülés jegyzőkönyvei kivételével _ lakossag szÁmáĺa
betekintésre a Hivatalban, a képviselök szělmtĺraa Szeľvezési és Képviselői Irodan hozz,źÉéĺhetővé
kell tęnni.

5. A polgáľmester, az alpolglíĺmesterek, a jegző és a hivatali vezetők részśre a továbbítas a
Tudásbĺázison kęręsztĺil történik.

vI]I. zÁRl RENDELKEZÉSEK
1. AzÜgľendmellékletei:

l. a Tłáľyasházi PáiyázatokztElbíráló Ideiglenes Bizotrság üléseinek áIlandó meghívottai
2. a Tláľsasházi Pályázatok'atElbíráló ldeiglenes Bizottság tészśre készítenđö előterjesztések foľmď

követeIĺnényei

Az Ugłrend ffiggelékei:
I. a Tarsasházi P á|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bi mfiság tagjanak névsora
II. a TársasháziPá|yázatokatElbíráIó Ideiglenes BizottsĘ feladat- és hatásköre

2. A Bizottsághoz lęadott anyagokat éľkeztetrĹ majd nýlvantaľĺásba kell venni, és soľszám szerinti
emelkedő sorľendbeĺr leffzve kell táĺolni.

3. Ezen Ü5nendben nem szabáiyorntt kérdésekben az Mötv. és az SZMSZ rende|kezśsei az
inányadók

4. AzlJgrend'2016. december..... napjłán lép hatáIyba.

Budapest, 2076. decęmber .....

Gondos Judit
elnök



Ügłrend 1. melléHete

Budapest Főváľos VIII. kerüIet Józsefváros onkorm áĺyzat
Képviseló.testĺilete

Táľs asházi P áiy áaato|łat Elbíráló ldei glenes Bizotts ág

üIéseinek állandó meghívottai

1. Bizottság tagiai
z- Polgĺármester
3. Alpolgríľmesteľek
4. Jegzn
5. A|jegzők
6. Polgármesteri Hivatal lđiryĺosztźlý ezętői, őnźůlrő iľodavezetői
7. az önkorményzati tulajdonban |évő gazdasáęstársaságok vezetői, valamint az ęges témaktrokhóz

kiilön megbívotr érintettek
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Ügyrend 2. melléHete

Budapest Fővĺáľos VIII. keľület Józsęfuaros onkormányzat Képviselő-testüIetének
Taľsashazi P ály áuatokat Elbíráló ldeiglenes B izottság

előterjesztő neve

ELŐTERJESZTÉS
sz. napirend

a Tlíľsashazi PźiyávatokatElbírá|ó Ideiglenes Bizottság i iilésérę

Targy:

Előterjesaő: név/beosztĺás
Készítette: név/bęosztĺs

A napirendet ..............(nyilvĺános/zárt)ülésen ..'............(kell/lehet) táľryalni.
A döntés elfogadásrához eg sz-eríl szavazattöbbség szĺikséges.
Melléklet:

,,Szakmai indokolas és ismeľtetés''. Jogszabályi fęlhatalmazrás a bizottsági hatáskörre.

Eatároza.ti javaslat

............év.(...hó'...nap). szímú bizottságihatározat:

a dóntés tá,rgya _,,a határozatijavaslat szö'vegď'

Fęlelós:
Hatáľidő:

Á döntés végľehajtását végző szervezsťl erység:
A lakosság széles köľet éľintő döntésęk esętén az e|őterjesztés előkészítójénekjavaslata a közzénét.r'l
módjára:

Hely' dátum:
Előteľj esztö neve/aláÍnísa

r'ÉszÍrnľľs: .(szenvnzrľl ľcvsÉc)

LsÍRrł ....'.(NÉV,BEoszTÁs)

PÉNZÜGYI FEDsZETpr IGÉI.ľyEI../NEM IoÉľyei. rc,ązorÁs:

JoGIKONIRoLL:
ELLENÓRIZTE;

NSBAVZo

BETERIESZľESREALKALMÁS: JlvÁrĺ.łGyľe:

DÁNÁDÁ-RJMÁN EDü.ĺ.A' GoNDos JUDIT
JEcY?s TÁRsAsHr{ZIPiĺviĺz,ĺror'e.rELBÍRÁLTIDEIGLENEsBIzoTTsÁcprNtľr



Ugĺrend I. Fiiggeléke

Buđapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuáros önkormányzat KépviselGtestiilete
Tá ľs ash:ízi P á,/iy á,ĺzúo|at ElbÍráIó ldeiglenes Bizottsá g

tagiainak névsoľa

Elnök: Gondos Judit FIDESZ-KDNP

Tagjai:
Dudas Istvárné FIDSZ-KDNP
Quz_s Qylla FIDESZ-KDNP
PintérAtila JOBBIK
Dr. Erőss Gáboľ EGYÜTT-PM



1. 1.

Üglrend II. FiiggeléIre

A TáľsashĺŁi Pályĺĺzatokat Elbírátó lđeĺglenes Bizottság feladat. és hatáskđľe

társasház-ak, illetve lakasszövetkezetek felujítássď kapcsolatos problémáit szŕtmba
veszi' információt gyííjt' mďyek szerint ríltalĺános éľvényíĺ problénr.ákat fogalmaz
meg, melyelĺrőI tájékoztatja a Képvise1ő-testĺiletet sziikség szerint,
ígény esetén kĺizgyüléseken személyes ľészt vesz' ahol tÁjékonatjźk a
lakóközĺj sségeket a helyí páty ázaĺ lehető ségekľől,
folyamatosan tźĄékozódlk a t,źtsasházak, lakassz<jvetkezetek helyzetéľől, miĺszakí
ríllapotláról, rendszeres helyzetéľtékelést végez,
a taľsashrázak, lakĺásszövetkezetek fetújítási igényeit felméľi,
páÄyázatok kiđolgozásában segítséget nyijt, a benyújtott páiyázatok ďapján pľioľitást
állít fel,
önkonnanyzati támogatĺĺsból megvalósult feĘiítási munkrákat megtekin! ellenőľiz'
fotódokumentációt készít,
javaslatot tesz a polgáľmester felé a támogatásban ľészesítendő tźlĺsuhéva|ła és az
önkoľmĺányzati taĺnogatás ősszegére.

1,.2.

1.3.

7.4.
1.5.

t.6.

9



l:. i.;, ' ' l. rlrl,il ir' .ri



1 ^. '^^.eÚĺąt

Szavazás eredménye

#: 2588 Száma: 16 -12.12l0l0lNoT
ldeje: 2016 december 12 '10:06

Típusa: Nyílt
Határozat#1; Elutasítva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

12.50
50.00
000

1 20.00
4 80.00

Tartózkoclik o 000
Szavazott 5 í00'00 62.50
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 37.50

Megjegyzés:

Név
Dr. Erőss Gábor
Dudás Istvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Pintér Atti|a

dr. Mészár Erika

2588

Voks
lgen
Nem
Nem
Nem
Nem

TávoI
TávoI
TávoI

Száma: 2016.12.12l0l0l NoT

Frakció

0



Szavazás eredménye

#.2589 Száma: 16.1212loĺUNor
f deje: 2016 december 1210:07
Típusa: Nyílt
Határozat#2; Elfogadva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szav% Össz%
lgen 4 80.00 50.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 1 20'00 12.50
Szavazott 5 í00.00 62'50
Nem szavazott 0.00
Távo| 3 37.50

Megjegyzés:

Név
Dudás Istvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Pintér Atti|a
Dr' Erőss Gábor

dr. Mészár Erika

2589

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.

TávoI
Távoĺ
Távol

Száma: 2016.12.12lol0l NoT

Frakció

0



Szavazás eľedménye

#.2590 Száma: 16.12.12l1l0lNoT
ldeje:2016 december 12 10:50
Típusa: Nyí|t
Határozat#3; E|utasítva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szavo/o össz%
lgen 2 40.00 25.00
Nem 3 60.00 37.50
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 ĺ00.00 62.50
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 37.50

Megjegyzés:

Név
Dr. Eross Gábor
Pintér Atti|a
Dudás Istvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula

dr. Mészár Erika

2590

Voks Frakció
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem

TávoI
TávoI
TávoI

Száma: 2016.12.121 1 lU Nor



Szavazás eredménye

#:2591 Száma: 16.12.12l 1 ĺ0ĺ NoT
ldeje: 2016 december 1210.53
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat#4;
Egyszerű

Elutasítva

Eredménve Voks: Szavo/o össz%
lgen 1 20.00 12.50
Nem 3 60.00 37.50
Tartózkodik 1 20.00 12.50
Szavazott 5 100.00 62.50
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 37.50

Megjegyzés:

Név
Dr. Erőss Gábor
Dudás Istvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Pintér Attila

dr. Mészár Erika

2591

Voks
lgen
Nem
Nem
Nem
Tart.

TávoI
TávoI
TávoI

Száma: 2016.12.121 1 ĺol NoT

Frakció

0



Szavazás eredménye

#:2592 Száma: 16.12.121 1 l 0l N oT
ĺdeje: 20.ĺ6 december 1210:54
Típusa: Nyí|t
Határozat#5;
Egyszerű

Elfogadva

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

3 60.00
1 20.00
1 2000

37.50
12.50
12 50

Szavazott 5 í00.00 62.50
Nem szavazott 0.00
Távo| 3 37.50

Megjegyzés:

Név
Dudás Istvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Dr. Erőss Gábor
Pintér Atti|a

dr. Mészár Erika

2592

Voks
lgen
lgen
lgen
Nem
Tart.

TávoI
TávoI
TávoI

Száma: 2016.12.12l 1 ĺ0ĺNor

Frakció

0




