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- Készült: A Társasházi Páiyánato|ł<at Elbíľátĺó Ideiglenes Bizottság 2017. ápri|is 10-én (hétfő)

10,00 órakor a Józsefviáľosi Polglĺrmesteri Hivatal. 
(Bp. VIII.' Baross u' 63-67.) I[I. emelet 300-as taÍgy;|ć)jában megtaľtott 2. ľendes üléséről

114/2017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (3 igen. 0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

A TáľsashaziPáIyázatokat Elbínĺló ldeiglenes Bizottságaz alábbinapiľendet fogadja el:

Napirend:

1. Javaslat a beéľkezett táľsashá zi páiy äzatok elbíľálásáľa
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - Gązdĺźllrndósi Ugosztály vezetője
(írásbeli előterjesztés) zÁRT ÜI,És

A Bizottsóg a 16/2017. (IV.10.) sz. TPIB hątłźrozątóbąn ismételten szavazott a napirendről.

115/2017. (IV.10.) sz. TPIB hatĺírozat íl ĺeen.3 nem szavazattal. 1 taľtózkodás meltett)

A Társasházi Pólyázatolmt Elbíráló ldeíglenes Bizottsóg t,igl dant, hogł nem.fogadja el dr. Erőss
Gĺźbor üglrendi javaslatót arra vonatlmzóan, hogl a Bizottsdg nyílt tłlésen tórgalja az I. szdmú
napirendi pontot.

11612017. (TV.10.) sz. TPJB hatĺ{ľozat (4 ĺgen.0 nem szavazattal' 1 taľtózkodás mellett)

ATfusasháziPá|yazatokatElbírĺĺló Ideiglenes Bizottság aza?abbinapirendet fogadja el:

Napiľend:

1. Javaslat a beéľkezeff tĺĺľsasházĺ páiy őĺzatok elbíníIásáľa
Előterjesztő: dr. Gąląmbos Eszter _ Gaz&źItradási Ügosztdly vezetője
(írdsbeli előterjesztěs) Z^R.r Üĺ,És

Napĺľend 1. ponÍja: Javas|at a beéľkezett táľsasházipáilyázatok elbíľáIásáľa
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter _ Gązdól|rndasi Üglosztóly vezetője
(írásbelt előterjesztés) Z^RT tLBs

11712017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)



A Táľsasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII.,
Népszínhóz u. 27. száĺn alatÍj társasház ,,Világos Kapualjak,, páIyázat keretében benyújtott
ptt|yázatának támogatásara(DFt vissza nem térítendó támogatás megítélését javasolja, és
fęlkéri a polgármesteľt a társashźnza| megk<ĺtendő támogatási szeruodés alźitásćĺra.

Felęlős: polgármester
Hatáľidő: 2017. április 10.

A d iintés v é greh aj tá sát v égző szeľvezeti egys ég : Gazdálkodási Ügyo sztáIy

118/2017. (IV.l0.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen" 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Taľsasházi Ptiyázatokat ElbírĺíIó Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Déri
Miksa u 6. szám alatti tĺáĺsashźz ,,Vilógos Kaprcĺjak,, pőlyózat keretében benyújtott pá|yźzattnak
támogatásara (I Ft vissza nem térítendő tłĺmogatás megítélését javasolją és felkéri a
polgármesterĹ a tźrsasházzal megkötendő támogatás i szeľződés aláírtsźra.

Felelős : polglĺľmesteľ
Hatáľidő: 2017. április 10.

A diintés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti egys ég: Gazdálkodás ĺ Ügyosztály

l19l20l7. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Társashráá Pá|yázatokatElbírráJó Iđeíglenes Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest YIII., Baross u.
3. szźtm alatti tarsashaz ,,Vilógos Kapualjak'' pályazat lceretében benyujtott pa|yazúmak
tźtmogatćsźlta.. Ft vissza nem térítendő támogatĺĺs megítélését javasolja, és felkéri a
polgármesteľtatarsasházza|megkötendőtámogatásiszeruódésaIáfu źLsźna.

Felelős: polgĺĺrmester
Haüĺľidő: 2017. április 10.

A dtintés végľehajtá sát v égzíi szervezeti egység: Gazdátkodásĺ Üryosztály

12012017. (IV.l0.) sz. TPJB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Tláľsashrázi Pěiyázatokat Elbíľĺáló Ideiglenes Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest YÍIÍ, Nagy
Fuvaros u. I8. szám alatti tarsashaz ,,Vilógos Kapualjak', pólyazat keretében benyujtott
pá|yőł.atának támogatasára (D Ft vissza nem térítendő tómogatźs megítélését javasolja, és
felkéľi a polgríľĺnestert a tiĺrsasházz,a| megkötendő támogatasi szerződés alőirasara.

Felelős : polgĺármesteľ
Hatłáridő: 2017. ápľilis 10.

A dtintés végľehajtásáł,tvégző szervezeti egység: GazĺIrĺlkodási ÜryosztáIy
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12112017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Tarsashazi PźtIytuatokat Elbíľáló Ideiglenes BizottsĘ úgy dönt, hogy a Budapest VIII.,
Tavaszmező u 10. szám alatti tarsasház ,,Világos Kapualjak'' páĺyázat keretében benyujtott
páLyźnatának tźlmogatźsźraĺ- Ft vissza nem térítęndő trímogatás megrté|ését javasolja, és
felkéri a polgĺáľmesteľt a társashŕ^zzal megkötenđő támogatási szcrződés a|áirästra,

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2017. április i0.

A dii ntés végreh ajtá sát v égző szerv ezeti egység: Gazdálko dás i tigyo sztáty

12212017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen,0 nem szavazattal.0 taľt(Ďzkodás mellett)

A TĺírsashaziPźúyázatokat Elbíráló ldeíglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Buđapest YIII., Ttjmő u
33/B szźlĺm alatti taľsasház ,,YilLéęos Kapualjak'' pólydzat keretében benýjtott penyfuatanak
tźlmogattsára (D Ft vissza nem térítendő üĺmogatiás megítélését javasolja, és felkéri a
polgáľmestertatírsasházzalmegkötendótźłmogatźlsiszerződésa|áirásfu a.

Felelős : polglírmester
Hatáľidő: 201 7. április 10.

.Ą dłintés végrehajtá sát v égző szeľvezetĺ egység: Gazdálkodási tiryosztáty

12312017. (TV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen,0 nem szavazattal. 0 tartózkodás me|lett)

A TarsashaziPa|yźv'atokatElbírráló Ideiglenes Bizottsátgúgy dönt, hogy a Budapest YII|., Baľoss u
41. szźtm a|atti tarsashfu ,,Vilógos Kapualjak,' pályazat keretében benýjtott pá|yazatának
támogatrĺsĺíra 

- 

Ft vissza nem tđľítendő támogatas megítélését javasolją és 
-felkéri 

a
polgĺírmestert atźrsashźzzal megkötendő tĺímogatási sz.erzőđés ďaírásaľa.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 2017' április 10.

Á dłintés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti erység: GazdáIkodási tiryosztály

12412017. űV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A TarsashĺáziPźtyázatokat Elbíníló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII, Reguly
Antal u 21. szám a|atti táľsashaz ,,Világos Kapualjak'' pályazat lreretében benyujtott pźiyázataaak
tĺĺmogatasĺĺľa 1O Ft vissza nem téľíteńao 1'ĺ*oeatás megítélését javasólją és 

-felkéľi 
a

polgĺĺľmestert a tátsasházzal megkötendő tĺímogat ási szetződés ďáíľásáľa.

Felelős: polgĺíľmester
Határidő: 20L7. április 10.

A dłi ntés végľehaj tá sáú v égző szerv ezeti erység: Gazdálko d ás i Ügyosztáty



ĺ2512017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 igen.0 nem szavazattal, 0 tartózkodás me|lett)

A Társashazi PáÍytzatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest YIÍI., róuef
ktjrút 14. szám alatti táĺsasház ,,Világos Kapualjak'' páIyózat keretében benyújtott pál'ytľ;aÍénak
tómogatására eFt vissza nem térítendo támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
polgáľmestert a társasházza| meýotendő támogatásí szerződés aláírására.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 2017. április 10.

A döntés végrehaj tá sźłt v égző szerv ezeti egys ég: G azdálko dás i Ü gyosztály

12612017. (IY.10.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Tarsashrázi Pá|yázatokat Elbíĺáló Ideiglenes Bizottság úgy d<int, hogy a Budapest VIII., ffis
Fuvaros IL 9/C snĺrl ďatti táľsashź,z ,,Világos Kapualjak,' pályazat keretében benýjtott
páIyazatának tźlmogatésära(Dr.t vissza nem téľítendő támđgatás megítélését javasolja, és
felkéri a polgráľmesteľt a tźrsashźnz.al megkötendő tźmogatźtsi szeľződés a|źirásélta.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20l7. április 10.

A dłintés végreh aj tá sát v égző szerľezeti egys ég: Gazdálko d ás i Ügyosztá|y

12712017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A TársashaziPáIytzatokat Elbírrĺló Ideiglenes BizoÍtsźlg úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Vas u
14. szźtm a|atti tarsashĺŁ ,,Vilógos Kapualjak', pólyózat keretében benyujtott pá|yáratának
támogatasaľa (.Ft vissza nęm téľítendő témogatźls megítélését javasolją és felkéľi a
polglíľmest ert a Éltsasházzal megkötendő támogatási szerzóđés a|áírásźra.

Felelős: polgĺáľmester
Hataľidő: 2017. április 10'

A döntés végľehaj tá sáú v égző szew ezetĹ erység: Gazdálkodásĺ Üryosztáty

128/2017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazatta|. 0 taľtózkodás mellett)

A Taľsashtzí Pztyćuatokat Elbíraló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII.,
Něpszínhdz u 57. szźm alaÍti tźrsashéz ,,Vilógos Kapualjak,' pólyózat lceretében benyijtott
peilyazaténaktámogatásiíraÜtvisszanemtérítendőtémogatźtsmegítélésétjavasoljąés
felkériapolgármestertatźrsasházza|megkötendőtámogatásiszerződésa|áítására,

Felelős : polgiínnester
Határidő: 2017. április l0.

A dtintés végľeh aj tá sáú v égző szew ezeti egység: Gazdálkodási Üryosztĺály



12912017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 igen' 0 nem szavazattal, 0 taľtózkodás mellett)

A TáľsasháziPźlyázatokatBlbíráIő ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Kólvdria
tér 16. szám alatti tźltsashaz ,,Vilógos Kapualjak,, pályázat keretében benyújtott páIyźzattnak
támogatásáľa eFt vissza nem terítendő támogatás megítélését .!avasól3a, ts felkéľi a
po 1 gáľmeste rt a tźr sashźezď megk<itendő támo gat ási szeruő dés a|źúĺ ásfu a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017. április 10.

A dtintés végľehaj tá sát v égző szew ezeti erység: Gazd álkod ásÍ Ügyo sztá ty

130/2017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen. 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)

A TĺáľsashĺŁiPáiyáz'atokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Lujza u
I/B szám ďatti taľsasház ,,Vildgos Kapualjak'' pdlyózat keretében benyujtott pályazatanak
tĺímogatásáru (D Ft vissza nem téľítendő tźmogatźls megítélését javasolja, és felkéľi a
polgármesteľtataľsasházza|meýitendőtámogatasiszerződésa|áírasara,

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017. ápľilis 10.

. Adiintésvégľehajtásáúvégzőszervezetierység: GazdálkodásĺÜryosztály

131/20l.7. (TV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 Íeen. 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A TríĺsashaziPáiyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y|II.,Auróra u
3. szátm a7atti tĺáľsashaz ,,Vilĺźgos Kapualjak,, pólyazat keretében benyrijtott pä|yázatanak
tamogatásáta OFt vissza-ńem téĺtendo Émógatĺás megítélését javaso|ia, és.felkéľi a
polgármestert a tarsasházzď megkötendő tamogat ási szeruóđés aláírásaľa.

Felelős: polgármester
Haüáridő: 2017. átpri|is l0.

A döntés végľehaj tá sáú v égző szerv ezeti egys ég: Gazdálkodási tiryosztá|y

132/2017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 Ígen. 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

ATársasháziPét|yéuatokat Elbírďó ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Baross u
87/A szźtm alatti tĺírsasház ,,Villźgos Kapualjak', pólyazat lreretében benyujtott pá|yázatźnak
tamogatasĺíra (J Ft vissza nem térítendő tamogatas megítélését javasolją és felkéri a
polgármestertatźtrsashźuzalmegkötendőtámogatásiszeľződésaLäfu ásara

Felelős : polgiírmester
Hatźnđő: 2017 . trynl.is 10.

A diintés végľehaj tá sát v ógző szenł ezeti egység: GazdálkodásÍ tigyosztáIy



133/2017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 igen' 0 nem szavazattal" 0 tartózkodás mellett)

A Tarsasházi Pá|yźzatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII.,
Tavaszmező u. I9-2I. szám aĺatti tźrsashźlz ,,Világos Kapualjak,, páĺyazat keretében benyújtott
pályazatźnak tźĺnogatásáta(IFt vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és

felkéri a polgármestert a társashtnza7 megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Hatláľidő: 2017. áprĺIis I0.

A dtintés végrehajtá sát v égző szervezeti egység : Gazdátko dás i Ü gyo sztály

134/2017. (fV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal" 0 tartózkodás mellett)

A Tarsashazi Pá|yźuatokat Elbírríló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIIJ., Szíllźgłí
u. 2. szźtm ďatti taĺsasház ,,Világos Kapualjak,, póIyázat keretében benyrijtott pá|ytu-atźnak

tamogatásara {IFt vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéľi a
polgármestert atźttsashtzzal megkötendo támogatétsi szerzőđés a|áírźsźra.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2017. április 10.

A döntés végrehajtá sáń végző szervezetĺ egység: Gazdálkodási tiryosztály

135/2017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A TáĺsashĺáziPá|yazatokat ElbírĺĺJó Ideiglenes Bizottsőg úgy dönt, hogy a Budapest VIÍI, Kordnyi
Sdndor u. 10. szám alatti trĺrsashríz ,,Vilógos Kapualjak', pólyázat ĺreretében benyrijtott
pátyazatáĺak támogatłására eFt vissza nem térítendő tamogatás megítélését javasolja, és

felkéri a polgáľmesteľt a tátsashćľz'a| megkötendő támogatási szetződés a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 2017 . április 1 0.

A dłintés végľehajtá sát v égző szervez'eti egység: Gazdálkodásĺ tiryosztály

ĺ3612017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A TársashaziPaLyźzatokat Elbíľĺĺló ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Lujza u
4. szźlm ďatti táłsashźz ,,Világos Kapualjak', pdlyózat keretében benýjtott palyźaatźnak
tamogatásaľa e Ft vissza nem téľítendő támogatás megítélését javasolją és felkéri a
polgánĺresteľt a üíľsasházzal megkötendő tĺímogatásí szęrződés aláírĺásara.

Felelős: polgiĺrmesteĺ
Hatáľidő: 2017. április 10.

A diintés végrehaj tá sáú v égző szen, ezeti egység: GazdáIko dási Ügyosztály
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i 13712017. (Iv.10.) sz. TPIB határozat (5 igen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

: A Táľsashazi Pźl|yázatokatElbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Buđapest YIII,Auróra u.:i 39. sztlm a|atti ttrsashźlz ,,Világos Kapuatjak', pályazat keretében uenýĺ;tott pźl|yźaatćnak

'i ,ámogatásara eFt vissza nem téľítendo támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
l polgarmestert atőrsashőzzal megkötcndő támogatási szerződés a\áítására.

':;j ľ.elelős: polgármester
! Hataridő: 2017. április 10.

Ť.

'i A diintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Gazdátkodási Ügyosztály

138/2017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A TaľsashaziPźllyźzatokat Elbíraló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Buđapest YIII., RdhÍczi
út 25. szám ďatti tźrsashźn ,,Világos Kapualjak,, pólyózat keretében benyújtott pźtyźuatáłnk
támogatásara (D Ft vissza něm téĺítendo tłnogatás megítélését javasólją e' felkéri a
polgáľmestert a tźrsasházzal megkötendő támogat é.si szerzódés aláírásĺĺra.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 201 7. április 1 0.

A diintés végrehajtá sáú v égző szelvezeti erység: GazdáIkodási Ügyosztály

139/20t7. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A TarsashŁi Pźiyźvatokat Elbíľaló lđeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., .Kis
Stdció u. 7. szźtm ďatti tlársasház ,,Világos Kapualjak', pályózat keretében benffitott pa|yźnatÁnak
tárnogatására (.Ft vissza nem téľítendó tźffiogatas megítélését javasótja, }s felkéri a
polgármesteľt a társashénzal megkötendő támogatĺási szetződés aláírásár a.

Felelős: polgánnester
Hatáľidő: 2017. április 1 0.

A dłintés végľehajtását végző szewezeti erység: Gazdá|kodási Üryosztáty

140/2017. (TV.I.O.) sz. TPIB határozat (5 ĺeen.0 nem sżavazattal.0 tartózkodás mellett)

A TrársashĺŁi Peůyéuatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Vas u
15/A szźm alatti társasház ,,Világos Kapualjak,, pólydzat keretében benyújtott pztyźruttnak
támogatásrára íIFt vissza nem téľítendő támogatas megítélését javasolją és felkéľi a
polgrírmesteľtatársasházzalmegkötendőtámogatásiszevőďésaliáÍrásara.

Felelős: polgármester
Hatźndo: 201 7' április 1 0.

A d iintés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti egység: Gazdálkodási tJgyosztá Iy



141/2017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen' 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A TarsashaziPá|yźzatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIÍI., Horvdtlt
Miltdly tér 3. szárn alatti tarsasbaz,,Világos Rapualjak,' pályázat keretében benyijtott péůytnatźnak
támogatźsźra lI Ft vissza nem téľítendő támogatás megítélését javasolją és felkéri a
po|gáľmesteľt a táľsash ázz,al megkötęndő támogatási szętződés alźirésźĺa.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017, ápnlis 1,0,

A dii ntés végrehaj tá sát v égző szervezeti egység : Gazdálko dási Ü gyosztály

14212017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen. 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Társashazi Pźiyázatokat Elbírďó Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Bérkocsis
a. 29. szźtm alatti tfusasház ,,Világos Kapualjak'' pályózat lceretében benffitott pźiyćz;atźnak
tźtmogatéstĺra (. Ft vissza nem téľítendő üímogatas megítélését javasolja, és felkéľi a
polgármestert a tarsash énzal megkötendő tamogatási szerzođés a|źirásźra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017' április 10.

A döntés végrehajtá sáúvégző szervezeti egység: GazdáIkodási tigyoszt.,ńly

14312017. (TV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A TĺáĺsashaziPá|yazatokat Elbírrĺló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest yilI., tjllői liÍ
30. szźlm ďatti társasház ,,Vilógos Kapualjak', pdlyázat lceretében benyújtott pźůyávaténak

témlogatźsźta (D Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolją és felkéri a
polgármestert a társasházzď megkötendő trírnogatási szetzőđés ďaírasĺára.

Felelős: poigáľmesteľ
Hatrĺľidő: 2o|7. ápn|is 10.

A diĺntés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti erység: GazdáIko dásĺ tigyosztály

14412017. (TV.10.) sz. TPIB határozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A TarsashaziPályénatokat EIbÍľáló ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Krúdy u
9. szźlm a|atüi taľsashaz ,,Vildgos Kapualjak'' pólyazat lreretében benyújtott pźtyfuatának
tźmogatźsara Q-Ft vissza nem térítendő tĺámogaüás megítélését javasolja, és felkéri a
polgármestertataľsashána|megkotendőtamogatásiszerződésa|źllĺésźtta.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20t7. ápnllis l0.

A diĺntés végľehaj tá sát v égző szepĺ ezeti egység: GazdáIkodási ÜgyosztáIy



145/20ĺ7. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Táľsashazi Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dcĺnt, hogy a Budapest YÍII., Jóuef
kijrút 20. szźtm alatti társashaz ,,Világos Kapualjak,, pályázat keretében benyújtott pźilyźuatának
tźtmogatására O Ft vissza nem téľítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
polgármestert a táľsash ázza| megkötendő támogatási szeruőđés aláírĺĺsara.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 20l7. április 10.

A d öntés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti egység : Gazdálkod ási Ügyosztály

14612017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen. 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A TaľsashaziPá|yazatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság úgy d<int, hogy a Budapest YIII., Bezerédi
u 13. szźtm a|atti tfusasház ,,Világos Kapualjak', páIyazat lrcretében benyújtott páiyźzattnak
támogatĺísara (D Ft vissza nem térítendő támogatźts megítélését javasolja, és fęlkéri a
polgáľmestertatársashćzza|megkötendőtámogatásiszeruődésalaírasaľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.

A d iintés végrehaj tá sát v égző szew ezeti egység: Gazdálkodási tigyosztály

14712017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A TláĺsashĺĺzíPá|yazatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság úgy d<ĺnt hogy a Budapest YII|., Lujza u
38. szétm a|attí tfusasház ,,Vilógos Kapualjak,, póIyázat kBretében benyujtott pćiyźľ;atźnak
támogatasráľa (D Ft vissza nem téľítendő tĺímogatás megítélését javasolja, és felkéri a
polgáľmestertatársasházzalmegkötendőtámogatásiszerződésalaíťasara.

Fęlelős: polgármester
Hatláridő: 2017. ápľilis 1 0.

A dtintés végľehajtá sőú v égző szew ezeti erység: Gaz dálkodrĺsi Üryosztály

148/2017. (TV.10.) sz. TPIB határozat (5 ieen. 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Társashazi Pa|yénatokat Elbírĺátó Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII.,
Kardcsony Sdndor u 25. szám a|attl tĺĺrsashaz ,,Vilógos Kapualjak'' pdlyózat lr'eretében benyujtott
pá|yázaténak tátmogatásfua- Ft vissza nem téľítendó tźmogatas megítélését javasolją és

felkéri a polgrírmesteľt a társashźlzzal megkötendő támogatĺísi szerződés a|źirźséra.

Felelős: polgĺírmester
Hatáľidő: 2017. április 10.

A d tintés végrehajtá sát v égző szeľvezeti egys ég: Gazd álko d ás i ÜgyosztáIy



149/2017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A TársasháziPá|yázatokat Elbíľa]ó Ideiglenes Bizottságúgy dönt, hogy a Budapest YIII., Leonardo
Da Vinci u. 43/B sztlm alaĺí taľsasház ,,Vildgos Kapualjak'' pályázat keretében benyújtott
pá|yázattnaktámogatásźlraOFt vissza nem téľítendő támogatás megítélését javasolja, és

felkéri a polgármestęľt a tarsashźzza| megkötendő tamogatási szerződés a|ćńrásźtta.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2017. ápľilis 10.

A d iintés végrehajtá sát v égző szerv ezeti egység : Gazd áIko dás i Ü gyo sztály

150/2017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Taľsashazi Pá'Iyźaatokat Elbíráló lđeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII.,Illés u 4.

szźtma\at1itaľsashaz ,,Vilógos Kapualjak,' póIyazat lceretében benyújtott páIytaatźnaktźtmogatásźra
(Dľt vissza nem térítendő támogatas megítélését javasolja, és felkéri a polgáľmestert a
társasháyza|megkötendőtámogatásiszeruődésaláításźra.

Fele1ős: polgármesteľ
Határidő: 2017. źryn|ís t0.

A d ö ntés végľehaj tá sáú v égző szerv ezetl e gység: Gazdálko dási tigyosztály

151/2017. (fV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A TarsasháziPä|yazatokat Elbíľáló Ideiglenes Bízottság úgy dönt, hogy a Burlapest YIII., Dankó u
.'5. szilm a|atti tĺrsashaz ,,Világos Kapualjak,' pályazat lreretében benýjtott ptiyźzattnak
támogatasara (I Ft vissza nem térÍtendő ťámogatas megítélését javasolja, és felkéri a
polgármestert a társash ázzaI megkötendő üĺmog atási szerződés ďáíľásráľa.

Felelős: polgármester
Hatríľidő: 201 7. április 1 0.

A diintés végľehajtá sáú v égző szerv ezetí egység: Gazdálkodásĺ tiryosztály

15212017. ([V.10.) sz. TPIB határozat (5 iqen.0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás me|lett)

A Tarsashazi Pěůyéuatokat Elbíráló Ideiglenes Bizotts:ág úgy dönt, hogy a Budapest VIII.,
Csepreghy u 1-3. szám a|atti tĺĺrsashaz ,,Vildgos Kapualjak,, pdlyózat lceretében benyrijtott

pá|yazatának trámogatásáĺa 

- 

Ft vissza nem téľítendő tĺímogatas megítélését javasolja, és

felkéri a polgármestert a tfusasházzaL megkötendő tímogatasi szerződés alźúrésźtta,

Feielős : polgárľnester
Határidő: 201^7. április 1 0.

A diintés végľehaj tá sáú v égző szerv ezeti egység: Gazd á lkodási Ügyosztály

t0



ĺ53/2017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 iqen.0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)

A TlírsashláziPá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Dankó u
22. szźtm a|atti taĺsashĺáz ,,Világos Kapualjak,, pályázat keretében benyújtott pá|yénatźnak
támogatásaľa e Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
polgrírmestert a tiíľsashizzal meg|<ötendő támogatísi szetződés aláírására.

Felelős : polgrírmester
Határiđő: 2017. április 10.

A đ tintés végrehaj tá sát v égző szew ezeti egység: Gazdálko dás i ti gyosztály

154/2017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A TarsashaziPéůyázatokat Elbírďó ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Kisfaludy
u 19. szźlm a|atti táĺsashaz ,,Vilógos Kapualjak,' péůyazat keretében benyújtott patyźaatźnak
támogatásaĺa O Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolją es felkéri a
polgĺĺrmestert a tfu sashézzal megkiitendő támogat t.si szęrződés a|áfuásfu a.

Felelős : polgiáľmester
Hatráridő: 2017. április l0.

A döntés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti erys ég: GazdáIkodási Ügyosztály

155/2017. (IV.10.) śz. TPIB hatáľozat (5 ĺeen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A TaľsashaziPěiyázatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y|[, Teleki tér
7. szám a|atti tánsashźn ,,Vilógos Kapualjak,' pályazat lceretében benyujtott pelytaatanak
tźlmogattsára (. Ft vissza nem téľítendő támogatlís megítélését javasolja, és felkéľi a
polgáľmestertatarsashénz-a|megkötendőtámogatásiszeruődésaláírásĺíľa.

Felelős: polgĺármester
Hatláridő: 2017. ápľilis 10.

A diintés végrehajtá sát v égző szerlĺezetierység: Gazdálkodási tigyosztály

156/2017. (IV.10.) sz. TPIB haŕáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett)

A Tĺírsasházi PáIyázatokat Elbíľáló Ideiglenes BizottsĘ rigy dönt, hogy a Buđapest YIII', Rlűkóczí
tér 11. szźm a|atti tźrsashźz ,,Vilógos Kapualjak,, pólyázat keretében benyújtott pětyźľ;atának

trĹmogatásara C}Ft vissza nem téľítendő tĺímogatrás megítélését javasolja, és felkéľi a
polgrármesteľt a tĺírsasházza| megkötendő támogatĺĺsi szerződés aláításfua,

Felelős : polgiírmester
Hatźriđó 20 l 7. április 1 0.

A dii ntés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti erys ég: Gazdálkodási tigyosztály
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157/20l7. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen, 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A TaľsashazíPáÍyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Nap u. 4.

szám a|attitátsasház ,,Vildgos Kapualjak,, pályázat keretében benyújtott päIyźzatźnaktlímogatásara

-'ft 

vissza nem téľítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a
tát sashtzzal me gkotendő tárno gatási szerző dé s aláír ás źr a.

Fęlelős: polgármester
Határidő: 20l7. április 10.

A diintés végrehajtá s át v égző szeľvezeti egys é g: Gazd álkodási Ügyosztály

158/2017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 igen.0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Társashazi Péůyźnatokat Elbírĺłló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Vas u
I5/B szźm alatti tarsasház ,,Vilógos Kapualjak'' páIyázat keretében benyújtott pá|yźnatátnak

tĺámogatásĺíľa O Ft vissza nem térítendő tlímogatás megítélését javasolja, és felkéri a
polgrírmesteľt atźnsashźuzal megkötendő támogatźsí szerzőđés aláításttta.

Felelős: polgármester
Hatláridő: 2017. április 10.

Á döntés végrehaj tá sát v égző szen, ezeti egys ég: Gazdálkodási tigyosztá ly

159/2017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 igen.0 'nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Táľsashazí Pá|yazatokat Elbíľáló ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Bauer
Sdndor IL 12. szźtm alatti taľsashŁ ,,Világos Kapualjak', pólyazat lreretében benyujtott
pźúytaatźnak tálmogatźsáraOpt vissza nem térítendő tźmogatáls megítélését javasolja, és

felkériapolgánnestertatálrsashévzalmegkötendőüámogatásiszeĺződésaláirásfu a.

Felelős : polgĺáľmester
Hatáľiđő: 2017. április 10.

A d iintés végrehaj tá sát v égző szew ezeti erys ég: G azdálkodás i Üryosztály

160/2017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás melleff)

A Taľsashazĺ Pa|yźzatokat Elbíraló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII.,
Kenyérmező 8. szłm alatti ténsasház. ,,Vildgos Kapualjak,, pólyózat keretében benyujtott
pá|yazatanak témogatására (eFt vissza nem térítendő tĺímogatás megítélését javasolją és

felkéri a polgĺíľmesteľt a társashźrza|megkötendő támogatási szerzőđés a|źirésara.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. ápľilis 10.

A dłĺ ntés v égr ebajtását v égző szerv ezeti erys ég: Gazd áIkodásĺ Ügyosztály
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161/2017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

ATźlrsasházíPáIyázatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság úgy đ<!nt, hogy a Budapest VIII., Visi
Imľe u. 11. szám alatti táĺsasház ,,Világos Kapualjak'' pá|yázat keretében benyújtott
pźiyźnatźnak támogatásátaOr.t vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolją és
felkéri a polgármestert a tźlrsasházzal megkötendó tŕlmogattlsi szerződés aláíľásaľa.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017. április 10.

A diintés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti egység: GazdáIko dásĺ Ü gyosztá|y

162/2017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 ieen. 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A TaľsashaziPá|yazatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottsag úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Bíľó
Lajos u. 50-52. szám a|atti trírsashaz ,,Világos Kapualjak'' ptlyźu;at keretében benyujtott
pa|yazatarlaktámogatĺísáruOFt vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és
felkéľi a polgármesteľt a térsashźvza| megkötendő támogatźlsi szerződés aláíräsáĺa.

Felelős: polgiĺľmester
Hatĺáľidő: 2017. április 10.

A điintés végrehaj tá sáĺt v égző szerv ezeti egység: Gazdálko dásĺ ÜgyosztáIy

163/2017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ĺeen. 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Taľsasházi Páiyázatokat Elbíraló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII.,
AlÍi'ldĺ u. 3. szőm alatti tarsasház ,,Yilláryos Kapualjak'' pályánat keretében benyujtott
pa|yáz.atának támogatásara(DFt vissza nem térítendó támogatźls megítélését javasolja, és
felkéri a polgármestert a tźłsashźľ;zď' megkiĺtenđő üámogatási szerződés aláírěsfua.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatráľidő: 2017. április 10.

A diintés végrehaj tá sáń v égző szeľvezetĺ erység: Gazdátko dásĺ Üryosztá ty

164/2017. (IV.l0.) sz. TPIB határozat (5 ĺeen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

ATarcasháziPźńyazatokat Elbítáló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Buđapest VIII., Kőľĺs
u. 12. szám ďatti táĺsasház,,Világos Kapualjak'' páiyazat keretében benyijtott pá|yazat.ának
tźlmogatására (IFt vissza nem téľítendő támogatĺĺs megítélését javasolją és felkéri a
polgĺármestertatźrsasházzalmegkötenđőtámogatásisreruődésaliátiĺasára.

Felelős: polgáľmester
Hatźriđó: 20t7 . ápńlis l 0.

A döntés végľehaj tá sáú v égző szenĺ ezeti erys ég: GazdáIkodási Ügyosztály
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165/2017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 igen. 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)

A TarsasháziPáLyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest VIII., József
u. 61. szám a|aÍtí társasház,,Világos Kapuďjak'' pá|yźnat keretében benyújtott pětllyázatźnak
támogatásáľa OFt vissza nem térítenđő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
polgármesteľtatársasházzalmegkötendőtĺ{mogatásiszęrződésa|áírására.

Felelős: polgĺírmester
Hatiíľidő: 2017. április 10.

A dti ntés végrehajtá sáú v égző szerv ezeti e gység: Gazdálkodási tigyo sztáIy

166/2017. (.IV.I.O.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen. 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Taľsashází Ptůyázatokat Elbíníló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Kis
Fuvaľos u. 5. szäm a|atĺi taĺsashráz ,,Világos Kapualjak'' pźiyźzat keretében benyújtott
pályźnatźnak tálmogaÍásáraOpt vissza nem téľítenđő tíłnogatźts megítéIését javasolja, és
felkéri a polgármestert a társasházza| megkötendő támogatási szeruőďés a|áírásźlra.

Felelős : polgrírmester
Hatźndő: 20 1 7. április 1 0.

A dii ntés végľehaj tá sőtt v égző szerv ezeti egység: GazdáIkodási Ügyosztály

16712017. (IY.lO.) sz. TPIB határozat (5 igen.0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás me|lett)

A Trĺľsasluázi Pźúytzatokat Elbíraló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII.,
Baľoss u. 84. szím alatti üírsashaz ,,Világos Kapuďjak'' pá|yéaat keľetében benyújtott
pá|yazatanak tĺímogatrására ĺDľt vissza nem téľítendő tamogatás megítélését javasolją és
felkéľi a polgármestert a taľsasházza| megkötendő tamogatási szerződés a|áfuésźna.

Felelős: polgánľrester
Hatáľidő: 20|7. ápri|is L0.

A dłintés végľehaj tá sáú v égző szerv ezeti egység: Gazdálkodási Üryosztály

168/2017. (IY.I'O.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Tĺírsashrízi Péiyazatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest vIiI., II.
János PáI pápa tér 6. szálm alatĹi tĺĺrsasház ,,Világos Kapualjak'' páůyazat keretében benyujtott
pályazatanak támogatásáraĺDľt vissza nem téľítenđő támogatĺás megítélését javasolją és
felkéri a polgĺíľmesteľt a Ífusasházzalmegkötendő tĺímogatlási szerződés a|áĺtasära.

Felelős: polgármesteľ
Hatańdó: 20 1 7. ápľilis 1 0.

Á. döntés végľehaj tá sát v égző szervezeti egység: GazdáIko dásĺ Ügyosztály
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Budapest, 2017. ápľilis 10.

A jegyzőktĺnyvi kivonat hiteles:

Gondos Judit s.k.
elnök

Lĺ*^ ĺ,^ĺ".^-.Łg-
Bodnár Gabľiella

a Szervezési és Képviselői Iľoda

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

íň,L^U"
Pálka Dóra
Szervezési és Képvise|öi lľoda ugyintézője
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