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JEGYZOKONYV
Készült: A TáľsasháziPőůyánatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottság 20|7. április 10-én

(hétf.ő) 10,00 óľakor a Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal
(Bp. VI[.' Baľoss u.63-67.) III. emelet 300-as tárgya|őjában meglartott 2. ľendes üléséről

Levezető elnök: Gondos Judit

Jelenlévő tagok: Guzs Gyula
Pintér Attila
dr. Erőss Gábor
Dudás Istvánné

Jelenlévő meghívottak: Dľ. Balla Katalin _ aljeg,,ző, Dľ. Balisani Ciro _ Gazdólkodási
Üg,,osztály üglosztályvezető-helyettese, Bodnáľ Gabľiella - Szervezési és Képviselői Iroda
vezetoje, dľ. Dékány Szilvia _ Gazdálkodási Üglosztály üg,lintézője

Gondos Judit
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A Társasházi PáIyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság
20|7. évi 2. rendes ülését megnyitja. Megállapítja, hogy 4 fő van jelen, igy a Bizottság
határozatképes. Pintér Attila nem jelezte távolmaradását. Ügyrendben megadja a szőt dr. Erőss
Gábornak.

dr. Eľőss Gábor
Azt szeretné kérni _ mint ahogyan azt mźr az e|mtit alkalmakkor is kéľte _, hogy mivel nem
|tńja, hogy báľmifęle tizleti érdek magyarźzná azt, hogy zríľt ülésen dĺlntsenek a pá|ytuati pénzek
kiutalásáĺó|, ezért javasolja _ tekintettel arľa, hogy a Világos Kapualjak Program kęretébęn
fognak dönteni, valamint arľa, hogy az źnajźn|atok, noha külcinböző házakÍő| van szó, mégis sok
esetben feltiĺnő hasonlóságot mutatnak' továbbá az átléýhatóságot illik biztosítani, hiszen
kozpéĺ:.ze|<tol dontenek, még ha Polgármestęr úr is mondja ki a végső szót, de a döntés-
előkészítési folyamatban is, egy ideiglenes bizottság esetében is indokolt a teljes ét|áthatőság, ez
a jőzsefvárosiak szĺĺmiáľa nagyon fontos _, hogy nyílt tilésen döntsenek.

Gondos Judit
Tájékoztatja Képviselő urat, hogy szabá|yzat íľja elő a zźrt ülést, ami szerepel az előterjesztésben
is. A napiľenden szeľeplő egy pontot zárt ülésen ta,ĺgya|jek. Megkéľdezi a bizottsági tagokat,
hogy az 52 pá|yázat kĺizül van-e külön táĺgyalźsrajavaslat? (Kozbeszólás.) Szabá|yzat irja eIő.
Képviselő úr olvassa eI az e|őterjesztés első oldalát. Szavazásta bocsátja az a|ábbi napirendet:



Napirend:

1. Javaslat a beérkezett társasházi pá|y ánatok elbíľálására
Előterjesztő: dr. Gaĺambos Eszter - Gazdóĺkodósi Ügyosztáĺy vezetője
(írásbeti előterjesztés) zĺP.ir ÜlÉs

Gondos Judit
Technikai pľoblémák merĺiltek fel.

dr. Erőss Gábor
Addig elmondaná...

Gondos Judit
Képviselő úr nęm kapott szót'

dr. Erőss Gábor
Elmondaná, hogy Elnĺik asszony tévesen mondta az e|obb, nem írja elő semmi, hogy zárt
napirend keretén belül kell targyalni az előterjesztést, ez egy lehetőség. Az ügyrendi javaslatot
pedig fel kell tenni szavazásľa. A Kormányhivatal meg fogja semmisíteni a döntéseiket, hogyha
nem teszi fe| szavazásľa. Minden ügyrendi javaslatot fel kell tenni szavazźsta, ezt még
Polgármester úr is tudja. A javas|ataaz...

Gondos Judit
Megállapítja, hogy aBizottság 3 igen, 0 nem, l tartózkodássa| az alábbi napirendet elfogadta:

11412017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (3 ieen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

A TársasháziPá|yźzatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság az alábbi napirendet fogadja el:

Napiľend:

1. Javaslat a beérkezett társashá zi pá|y ázatok elbírál ására
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter _ Gazdálkodási Üg,,osztály uezetője
(írásbeli előterjesztés) ZART ULES

Gondos Judit
Hallotta Képviselő ur javaslatát. Megá||apítja, hogy Pintér Attila megérkezésével a Bizottság
|étszźtma 5 főre bőViilt. Szavazástabocsátja dr. Erőss Gáboľ Képviselő uľ ügyrendi javas|atát arra
vonatkozóan, hogy a napirendi pontot nyílt ĺilésen targya|jźt<.

Gondos Judit
Megállapítj a,hogy a Bizottság 1 igen' 3 nem' I tartőzkođássa| az alábbi javaslatot elutasította:

115/2017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (1 igen.3 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pályázatoknt Elbíráló ldeiglenes Bizottsóg úgy dont, hogy nem.fogadja el dr. Eľőss
Gáboľ ügłrendi javaslatát arra vonatkozóan, hogy a Bizottság nyíIt ĺ;ĺésen tárglalja az ]. számú
napirendi pontot.



Gondos Judit
Megadja aszőtdr. Erőss Gábornak.

dr. Erőss Gábor
Szeretné, hogyha szerepelne ajegyzőkonyvben, hogy Elnök asszony azelőbbígy tźĄékoztattaa
Bizottságot, hogy kötelező záĺt ĺJ\és keretében szavazniuk, ami nem igaz. Kéri Elnök asszoný,
hogy a jövőbentartőzkođjon attól, hogy félľevezeti a Bizottság tagjait. Ez egy lehetőség, amivel
a fideszes, kormánýöbbségi képviselők élnek, de egyá|talán nem kĺjtelezettség. Az igazi
kötelezettséguk az lenne, hogy biztosítsák a döntések átláthatóságát, és hogy a kozpénzekó|
szóló döntések nyílt ülésen szülessenek meg, ktilöncisen akkoľ, amikor egymásra erľryiľe
hasonlító árajánlatokĺól d<jnt a Bizottság.Ez aFidesz-re sem vet jó fenyt, ďe aBizottságegészére
sem.

Gondos Judit
Felhívja dr. Eľoss Gábor Képviselő úr figyelmét ana,hogy figyeljen ođaarra, amit mondott. Azt
mondta, hogy az előterjesĺés első oldala tartalmazza azt, hogy miéľt taľtanak zźlrt lđ'lést, egy
szőva| sem mondta, hogy kötelező. A felmeriilt technikai okok miatt a napirendet ismét
szavazźsra bocsátja:

Napiľend:

1. Javaslat a beérkezett társasházi pá|yánatok elbírálásáľa
Előterjesztő: dr, Galambos Eszter - Gązdálkodási Üglosz,tály uezetője
(írásbeli előterjesztés) ZART ULES

Gondos Judit
Megállapítja' hogy aBizottság4 igen, 0 nem, I l.artőzkodássa| az alábbi napiľendet elfogadta:

116/2017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (4 ĺeen. 0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

A TlíľsasháziPá|yźaatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság az altlbbi napirendet fogadja el:

Napiľend:

1. Javaslat a beéľkezett táľsasházi pá|y áuatok elbírálásáľa
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - Gazdálkodási Üg,,osz,tály uezetője
(írásbeli előterjesztés) ZART ULES

Napirend 1. pontja: Javaslat a beérkezett táľsasházipáiyá.natok elbírálására
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - Gazdálkodási Üg,,osztály vezetője,
(írásbeli előterjesztés) ZART ULES

A napiľend tárryalásazárt iilés keretében ttiľtént az Miitv.46.s (2) bekezdése értelmében.
A napiľendtárgĺa|álsa soľán e|hangzottakat és a meghozott|17-16812017. (Iv.10.) számrt

TPIB határozatot azárt ülésľől készült jegyzőkiinyv tartalmazza.

Gondos Judit
További kérdés, hozzásző|ás hiányában aBizottságiilését 10 óra 23 perckoľ bezźnja.



K. m. f.

azldei

A jegyzőkonyv az Mĺjtv-ben foglalt rencĺelkezéseknek megfelel, és a Társasházi Pályázatclkat
Elbíráló Ideiglenes Bizottság 2017 . április 10-i iilésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.

A j egyzőkönyvet készítette:

/ŕLl'..-^
Pálka Dóra
Szervezési és Képviselői Iroda ngyintézője

Bodnáľ Gabľi
Szervezési és Képviselői
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Szavazás eredménye

#: 3023 Száma: 17.o4.1olol0lNoT
|dĄe.2017 ápri|is 10 10:11
Típusa: Nyí|t

Határozat#114; Elfogadva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szavo/o ossz%
lgen 3 75.00 60.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 1 25.00 20.00
SzavazotÍ 4 í00.00 80.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 20.00

Megjegyzés:

Név
Dudás Istvánné
Gondos Judit
Guzs Gyuĺa
Dr. Erőss Gábor
Pĺntér Atti|a

Voks Frakció
lgen
lgen
lgen
Tart.

TávoI



Szavazás eredménye

#: 3024 Száma: 17.o4.10ĺo|0ĺNoT
|dĄe.2017 ápri|ĺs 10 10:14
Típusa: Nyí|t
Határozat #115; EIutasítva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

1 20.00 20.00
3 60.00 60.00

Tartózkodik 1 20.00 20.00
Szavazott 5 í00.00 í00.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00

Megjegyzés:

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

Voks Frakció
lgen
Nem
Nem
Nem
Tart.



Szavazás eredménye

#: 3025 Száma: 17.04.1ololoĺNoT
|dĄe:2017 ápri|is 10 10:16
Tĺpusa: Nyílt
Határozat #116; Elfogadva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szavo/o ossz%
lgen
Nem

'i Szavazott

4 80.00 80.00
0 0.00 0.00

Tartózkodik 1 20.00 20.00
5 ĺ00.00 í00.00

Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00

Megjegyzés:

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

Voks Frakció
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.




