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Készült: A TársasháziPáiyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság 2017.jtĺIius 17-én (hétfő)
10,00 órakor a Józsefuáľosi Polgáľmesteri Hivatal

(Bp. VIII., Baross u.63-67.) III. emelet 300-as tugya|őjaban megtartott 4. rendes üléséről

24312017. (.VII.17.) sz. TPIB határozat (3 ieen. 1 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Társashazi PáLyázatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottság úgy dtint, hogy az 1. szźlmu napirendi
pontot zárt i|és keľetében tźn gy a|ja.

24412017. (V[.17.) sz. TPIB hatáľozat (3 ĺeen. 1 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A TáľsasháziPźiyźzatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottságaz a\ź.ů,bí napirendet fogađja el:

Napiľend:

1. Javaslat a beérkezett táľsasházi páůy ázatok elbíľál ására
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügłosztóly vez.etőj,e

(írásbeli előterjesztĺźs) ZART ULES

Dudás Istvónné megérkezésével a Bizottság létszáma 5 főre nőtt.

Napirend 1. pontja: Javaslat a beérkezett táľsasházipáiyánatok elbírálására
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Üglosztóly v9zetőĘ
(írásbeli előterjesztés) ZART ULES

24512017. (V[.17.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Tarsashazi Pá|yazatokat Elbíráló Iđeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VI[., Bíľó
Lajos u.5. szám alatti társashźn,,Világos Kapualjak', program keretében benyrijtott páIyźzatának
támogatásźlra 393.700 Ft vissza nem téľítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
polgáľmestęľtatársasházzalmegkĺitendótámogatásiszerzođésalźirásźra.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 20|7 .július 17.

A döntés végľehajtá sált végző szervezetiegység: Gazdálkodási Ügyosztály

24612017. (V[.17.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

palkad
Ceruza



A Táľsasházi Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest VIII., oľ u. 3.
szám alatti társasház ,,Világos Kapualjak,' pľogram keretében benyújtott páIyázatának
támogatására 448.40I Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéľi a
p o l g árm e stert a társash ázza| me gkötendő támo gatás i szer ző đés a|áír ásár a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 .július 17'

A dtintés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti egység: Gazdátkodási Ügyosztály

247i2017. (VII.17.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A TaľsasháziPáIytlzatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Koľányi
Sándor u.4. szám alatti táľsashźn ,,Viĺágos Kapualjak,, program keretében benffitott pá|ytnatának
támogatására 444.000 Ft vissza nem térítendő tlímogatás megítélését javasolja, és felkéri a
p o l gárm e stert a társ asházza| me gkötend o támo gattlsí szer zo dés a|áir ástr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7 .július 17.

A dti ntés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti egys é g : Gazdálko dási Ü gyo sztály

248i2017. (VII.17.) sz. TPIB határozat (5 ĺeen" 0 nem szavazatta|. 0 tartózkodás mellett)

A Társashźzi Pá|yázatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Buđapest VIII.,
Szeszgyár u. 9. sztĺrl a|atti tźrsasház ,,.[/iĺágos Kapualjak,, program keretében benyújtott
pá|yźzatźnak támogatźsźra 405.638 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és
felkéri a polgármesteľt a tźrsashźnzal megkötendő támogatási szerzodés a|áirásźra.

Felelős : polgĺírmester
Hataridő: 2017.július 17.

A dłintés vé grehaj tá sát v égző szerv ezeti egys é g : Gazdálko d ás i tigyo sztály

24912017. íVII.17.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen" 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A TaľsashrázíPá|yźnatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Pľáteľ u.
58. szźľn alattĺ tźrsasház ,,Világos Kapualjak,' program keretében benyújtott pá|yázatźlnak
tźtmogatásttra 800.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéľi a
p o l gárme stert a társ ash ázza| megkötendő támo gatás i szer ző đés a|źir ásár a.

Felelős: polgáľmester
Hatláridő: 2017.július 17.

A dtintés végrehajtá sát v égző szeľvezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

250/2017. (VII.17.) sz. TPIB határozat (5 ieen. 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza



A TáľsasháziPá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Práteľ u.
60. szám alatti táĺsasház ,,Világos Kapualjak,, program keretében benyújtott pá|yázatának
támogatásáta 800.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
p o l gárm e stert a társ ash ázza| me gkötendő támo g atás i szer ző dé s a|áír ásfu a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 .július l 7.

A d iintés vé greh aj tá sát v égző szerv ezeti egys ég : Gazd álko dási Ü gyosztály

25112017. (VII.17.) sz. TPIB határozat (5 igen' 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A TáľsasháziPá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest VIII., Máľia u.
6. szám a|aÍti ttrsasház ,,Világos Kapualjak', program keretében benyújtott pá|yázatźnak
támogatźsára 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéľi a
polgármesteľtatáľsasházza|megkĺitendőtámogatásiszęrzőđésa|áirźsára.

Felelős: polgármesteľ
Határidó: 2017 .július 1 7.

A dti ntés vé grehaj tá s át v égző szerv ezeti e gys ég : Gazdálkod ásÍ ti gyo sztá|y

25212017. (Vil.17.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Taĺsashazi Pá|yazatokat E|bfuá|ő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII.,
Bérkocsis u. 18. sztlm alatti tźrsasház ,,Világos Kapuaĺjak,' program keretében benyújtott
pá|yźzattnak támogatására 448.516 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és

felkéľi a polgáľmestert a tźrsasht.zza| megkötendo támogatźtsi szerződés aláítására.

Felelős: polgármester
Hatźtridő: 2017 . július 1 7.

A dtintés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti egység : Gazdálkod ásĺ Ügyo sztály

253/2017. (VII.17.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

ATársashtziPá|yazatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottság úgy dĺint' hogy a Budapest VIII., Máľia u.
11. szźtm alatti társasház ,.ľilágos Kapualjak', program keretében benyújtott pá|yźnatźnak
támogatására 400.000 Ft vissza nem térítendő tĺímogatás megítélését javasolja, és felkéľi a
polgármesteľtatáľsashźzza|megkötendőtźlmogatásiszerzóđésa|áításźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .július 1 7.

,Ą diintés végrehajtá sát végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztá|y

254120ĺ.7. (VII.17.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza



A Táľsasházi Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dont' hogy a Budapest VIII.,
Benyovszky Mĺiric u. 16. sztlĺn a|attitátsashźtz ,,Világos Kapuaĺjak,, program keretében benyújtott
pźiyázatának támogattsttra 450.000 Ft vissza nem térítendo támogatás megítélését javasolja' és

felkéľi a polgármestert a táľsasházzal megkotendő támogatási szerzóđés a|tńrásfua.

Felęlős: polgármester
Határidő: 201'7 .július 17.

A diintés végrehajtá sát végző szewezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

255/2017. (VII.I7.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen. 0 nem szavazattal' 0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest VIII., Mátyás
téľ 3. szttm aIatti társashćĺz ,,Világos Kapualjak', proqram keretében benýjtott pá|yázattnak
támogatźsára 444.354 Ft vissza nem térítendo támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
p o l gárme stert a társ ash ázzal me gkötendő támo gatás i szer zo đés a|áír tstr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .július 17.

A dtintés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti e gység : GazdáIko dási Ügyosztály

25612017. (VIJ.17.) sz. TPIB határozat (5 ieen. 0 nem szavazattal" 0 taľtózkodás mellett)

A Társashazi Pá|yźzatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Szigony
u. 10. szétm a|atti társasház ,,Világos Kapualjak', program keretében benýjtott páIyázattnak
támogatásáta 390.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéľi a
polgáľmesteľt a társasházza|megkcjtendő támogatási szerződés alźúrźsźlta.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .július l7.

A diintés végľehajtá sát végző szewezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

25712017. (VII.17.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen' 0 nem szavazattal" 0 tartózkodás mellett)

A Tarsashźní Pá|yazatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy d<int, hogy a Budapest VIII., József
kiiľút 33. szám alatti társasház ,,Világos Kapualjak,' program keretében benyújtott páIyázatźnak
tźlmogatásáĺa 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
po l gárme stert a társ ash ázza| me gkĺitendő támo gatási szeruó dés altir źsár a.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|7 .július 17.

A döntés végľehajtá sát végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

258/2017. (VII.17.) sz. TPIB határozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

:tj

ilł
.:r

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza



A TársasháziPá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dclnt, hogy a Budapest VIII., Horváth
Mihály tér 2. szźlm a|atti tfusasház ,,Világos Kapualjak,, program keľetében benyújtott
ptĺIytzattĺnak tttmogatásźlra 402.97I Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és

felkéri a polgármestert a tźrsasházzal megkötendő támogatási szerződés a|áirásfua.

Felelős: polgármester
Határido: zOI7 .július 1 7.

A d ii ntés végreh aj tá sát v égző szerv ezeti e gys é g : Gazdátko dási Ü gyosztály

25912017. (Vn.17.) sz. TPIB határozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Társasházi PáIyazatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII.,
Kisfaludy u. 29. szám a|atĺi táľsasház ,,Világos Kapualjak', program keretében benyújtott
pźiyázatának támogatására 400.000 Ft vissza nem térítendo támogatás megítélését javasolja, és

felkéri a polgármesteľt a tétrsashtľzzal megkötendő támogatási szerzođés a|áírásźlta.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 .július 17.

A d ii ntés vé grehaj tá sát v égző szerv ezeti e gys ég : Gazdálko d á s i Ugyosztály

260/2017. (VII.17.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett)

A Taľsasházi PáIyazatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy d<int, hogy a Budapest VIII.,
Horánszky u. 12. sztmĺ a\atti tátsasház ,,Világos Kapualjak,' program keretében benyújtott
pályázatźnak támogatásźtra 347.I10 Ft vissza nem téľítendő támogatás megítélését javasolja, és

felkéľi a polgáľmestert a társasházzal megkötendő támogatźsi szerzódés a|áítźsźlra.

Felelős: polgáľmester
Hatríľidő: 2017 .július 1 7.

A dii ntés vé gľehaj tá sát v égző szerv ezeti e gys é g: Gazdá|kodási Üryosztály

26112017. (Vn.17.) sz. TPIB határozat (5 ieen' 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A TársashaziPtiyazatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Dobozĺ u.
27. szźľn a|atti társashźn ,,Világos Kapualjak,' progrąm keretében benýjtott pá|yázatźnak
tárnogatásáĺa 447.244 Ft vissza nem téľítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
polgármesteľt a társashézza| megkötendó tźlmogatźlsi szerződés alźirására.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: f0I7 .július 1 7.

A d iintés vé grehaj tá sát v égző szerv ezeti egység : G azd álko dási Ügyosztály

26212017. (V[.17.) sz. TPIB határozat (5 ieen,0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mel|ett)

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza



A Társasházi Ptt|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság ilgy dönt, hogy a Budapest VIII., József
kłiľút 78. szám alatti társasház ,,Világos Kapuaĺjak', program keret,źben benyújtott pá|yázatának
támogatására 285.915 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
p o l gárm e stert a társ ash ázzal me gkötendő támo gatás i szer ző dé s a|áíĺ ástn a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017.július 1 7.

A diintés végrehajtá sát végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

26312017. (VII.17.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Tarsasházi Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII''
Vajdahunyad u. 27. szttm a|atti társashaz ,,Világos Kapualjak'' proqram keretében benýjtott
páIyázatának tĺĺmogatására 440.048 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és

felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatásí szerzóđés a|áirására.

Felelős : polgĺĺľmester
Határidő: f0I7 .július 17.

A dtintés végrehajtá sát végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

26412017. (V[.17.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Taľsasházi Páiytzatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Nagy
Fuvaros u. 5. szám aIatti tźlrsasház ,,Világos Kapualjak,' program keretében benyújtott
páIyźnatźnak támogatására 443.216 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és

felkéri a polgármestert a ttrsashźnzal megkötendő támogatási szerződés aláírásźtta.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017.július l 7.

A diĺntés végľehajtá sát v égző szeľvezeti egység: Gazdálkodási t)gyosztály

2ó512017. (VII.17.) sz. TPIB hatáľoząt (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Tláľsasházi Pźĺ|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Tolnaĺ
Lajos u. 44. szám aIattitźrsashtz ,,Világos Kapualjak', program keretében benyújtott pźiyázatźnak
tiímogatásaľa 449.326 Ft vissza nem téľítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
p o l gárme steľt a táľs ash źnza| me gkötendő támo gatási szer zo đés a|áír ásźr a.

Felelős: polgármester
Határidó: 2017 .július 1 7.

A d iintés vé greh aj tá sát v égző szerv ezeti egys ég : Gazdálko dási ti gyosztály

26612017. (VII.17.) sz. TPIB határozat (5 ĺeen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza



A TársasháziPá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Fecske u.
14. szám alatti ttlrsasht.z ,,Világos Kapualjak,, program keretében benyújtott páIyázatának
támogatásźtra 444.335 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéľi a
p o l gárm e stert a t árs asházza| me gkötend ő támo gatási szerző dés aláír ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7,július 1 7.

A dii ntés végrehajtá sát v égző szerv ezeti egység: Gazdá|kodás i Ügyosztály

26712017. (VII.17.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A TársasháziPtiyázatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., II. János
Pál párya tér 2. szźrrl a|atti ttrsasház ,,Világos Kapualjak'' program keretében benyťljtott
pźtlyázattnak támogatására 434.733 Ft vissza nem téľítendő támogatás megítélését javasolja, és
felkéri a polgáľmesteľt a ténsashtnzal megkötendő támogatási szerzőđés a|áításära.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|7 .július 17.

A d öntés vé grehaj tá s át v égző szerv ezeti e gys ég: Gazd álko dás i Ü gyosztály

268/2017. (VII.17.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Taľsasházi Pźiyázatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság úgy dtint, hogy a Budapest VIII., Futó u.
13. szźlm a|atti társasház ,,Világos Kapualjak', program keretében benyújtott páIyźzattnak
támogatźĺsára 386.067 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és fęlkéri a
polgáľmestert a társashtzza| megkĺitendő tźlmogatási szerzódés aláírásrĺľa.

Felelős: polgármester
Hatríľidő: 20|7.július 17.

A diintés végľehajtá sát v égző szeľvezeti egység: Gazdálkodásĺ Ügyosztály

26912017. (Vil.17.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal" 0 tartózkodás mellett)

A Tarsashazi PáIyazatokat Elbíráló Iđeiglenes Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest VIII., Nagy
Fuvaros u. 7. szám a|atti társashźn ,,Világos Kapualjak,' program keľetében benyújtott
páIyazatának támogatźsźra 440.186 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és

felkéri a polgármesteľt a tźlrsasházzal megkötendő tĺímogatásí szerződés a|źĺírására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2017.július 17.

A dtintés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti egység: Gazd álko dás i Ü gyosztály

27012017. (VII.17.) sz. TPIB hatáľozat (5 ĺeen.0 nem szavazattal' 0 tartózkodás mellett)

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza



ATársashźziPá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest VIII., Kálvária
téľ 11. szám a|atti társasház ,,Vilagos Kapualjak,, progrąm keretében benyújtott pá|yázatćnak
tttmogatására 210.940 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
p o l gáľm e stert a társ ash tnza| me gkötendő támo gatási szer ző đé s a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .július 17.

A dtintés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti egység: GazdáIkodási Ügyosztály

27112017. (.VII.17.) sz. TPIB határozat (5 igen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A TĺírsashazíPáIyazatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Máfyás
tér 4. szźlm a|atĺi tźlrsashźn ,,Viĺdgos Kapualjak,, program keretében benyújtott páIyázatźnak
támogatására 445.3f0 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
p o l gárme stert a táľs ash tnzal me gkötendő támo gatás i szer ző dés aIáir ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .július 17.

A d iintés vé grehaj tá sát v égző szew ezeti egys ég : G azdálko dás i Ü gyosztály

272120|7 . (YII.17 .| sz. TPIB határozat (5 igen,O nem szavazatta|, 0 tartőzkodás mel.|ett)

A TársashazíPá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Baľoss u.
83. szźtm a|atti társashźz ,,Világos Kapualjak'' program keretében benyújtott pá'Iyázatának

tźlmogatására 450.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
po l gáľme stert a társ ash źnzal me gkötendő támo gatás i szer ző dés alźir ásár a.

Felelős: polgáľmester
Hatarido: 201'7 .július 1 7.

A d öntés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti e gys ég: Gazd á|ko dási Ü gyo sztáty

27312017. NII.17.\ sz. TP|B határozat (2 igen,3 nem szavazatta|, 0 tartőzkodás mel'|ett)-

A Tórsasházi Pályázatokat Elbíráló ldeiglenes bizottság úgł dont, hogł nem.fogadja el dr. Erőss
Gábor javaslatót aľra vonatkozóan, hogl a Népszínház u. 30. szám alatti társashózra vonatkozó
határozatijavaslatot az előterjesztésben szereplő, eredeti támogatási összegekkelfogadják el.

27 4120|7 . NII.17 .\ sz. TPIB határozat (4 igen, 0 nem szavazatta|. 1 tartőzkodás mel.|ett\

A Társashazi PáIyénatokat EIbírá|ő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII.,
Népszínház u. 30. szám a|atti tźrsasház gombósodós miatti ľészleges fÓdémcsere tórg,,ában
benyújtott pa|ytzatának támogatására 4.549.495 Ft vissza nem térítendő és 10.615.488 Ft
kamatmentes kölcsĺjntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármesteľt a tźlrsashtnzal
megkötendőtźlmogatásiszerzođésaláírására.

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza



Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2017 .július 1 7.

A diintés végľehajtá sát v égző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

27512017. (Y[.17.) sz. TPIB határozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A TársasháziPá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Práter u.
39. szám alatti tźlrsasház gázhálózat teljes feĺújítása tárgyában benyújtott páIyázatának
támogatásara |.564.690 Ft vissza nem térítendő és 3.650.949 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás
megítélését javasolja, és felkéľi a polgármesteľt a ttlrsashánzal megkötendő támogatási szerzodés
a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 .július 17.

A d ti ntés vé gľehaj tá sát v égző szerv ezeti e gység: Gazd átko dás i Ü gyosztá ly

27612017. (VII.17.) sz. TPIB hatáľozat (5 ĺgen' 0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett)

A Táľsasházi Pá|yźlzatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Nap u.
31. sztlm a|atti társasház kémények és keményseprő-járdák felújítása tárgyában benyújtott
páIyázatának tźlmogatásáĺa 900.000 Ft vissza nem téľítendő és 2.100.000 Ft kamatmentes
kĺjlcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármesteľt a tfusashźzzal megkötendő
támo gat ási szer ző dés a|áir źsźn a.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 201'7 .július 17.

A dii n tés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti egys é g : GazdáIko dás i Ü gyosztály

27712017. (.V[.l7.) sz. TPIB határozat (5 iqen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A TlĺrsashĺŁiPáIyźnatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dĺ!nt, hogy a Budapest VIII., Fecske u.
8. szźtn alattí táĺsashźn kéményseprő-járda felújítása tárg,lában benýjtott pá|yźzatźnak
tźmogatására I5I.448 Ft vissza nem téľítendő és 15|.448 Ft kamatmentes kölcsĺlntámogatás
megítélését javasolja, és felkéri a polgármesteľt a tźlrsashźzza| megkötendő tźlmogatási szeľződés
a|áirásáta.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .július 1 7.

A dii ntés végľehaj tá s át v égző szerv ezeti egys ég: Gazdálkod ási Ügyosztáty

27812017. (.VII.17.) sz. TPIB hatáľozat (3 igen" 0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)
(Gondos Judit érintettség okán nem vett részt a szavazásban.)

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza



A Táľsasházi PáIyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII.' VIII/S.
Lakásfenntartó Szövetkezet ,,Világos Kapualjak', pľogram kereĺében benyújtott pá|yázatćlnak
támogatására 3.066.000 Ft vissza nem téľítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
p o 1 gárm e stert a tár s ash tlzzal me gkötendő támo gatás i szer ző đé s a|áir ásár a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017 .július 17.

A diintés végrehaj tá sát v égző szew ezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

27912017. (VII.17.) sz. TPIB határozat (3 ieen.0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett)
(Gondos Judit érintettség okan nem vett részt a szavazósban.)

A TársashĺŁiPá|yźnatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest VIII., orczy últ
27 szám a\atti tátsashtz ,,Világos Kapualjak,, program keretében benyújtott pá|yázatának
támogatására 423.164 Ft vissza nem téľítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
po l gáľme stert a társ ash ázzaI me gkötendő támo gatás i szer zo dés alźłir ásár a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .július 17.

A diintés végreh aj tá sát v égző szerv ezeti e gysé g : Gazdálko d ási Ü gyosztály

280/2017. (V[.17.) sz. TPIB határozat (3 igen,0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)
(Gondos Judit érintettség okán nem vett részt a szavazásban.)

A TarsasháziPáIyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dcint, hogy a Budapest VIII., József u.
7. szám a\atti társashźn ,,Világos Kapualjak', program keretében benýjtott pá|yázattnak
tźlmogatéstra 421.132 Ft vissza nem téľítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
po l gárme steľt a társ ash źnza| me gkotendő támo gatás i szer zó dés a|áir ásár a.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2017 .július 17.

A d iintés vé gľehaj tá sát v égző szerv ezeti egys é g: Gazdálko d ási Ü gyo sztály

281/2017. (VII.17.) sz. TPIB határozat (3 ĺgen. 0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás me|lett)
(Gondos Judit éľintettség okán nem vett részt a szavazásban.)

A TársashaziPáIyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., József u.
52. szám alatti taľsasház ,,Vilógos Kapualjak,' program keretében benyújtott pźiyźzatának
támogatásáta 448.410 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
polgármesteľt a társasházza|megkĺjtendő támogatási szerződés alźlírására.

Felelos: polgármester
Hataľidő: f0I7 .július 1 7.

A d tintés vé grehaj tá sát v égző szerv ezeti egys é g : Gazdátko dás i Ü gyo sztáIy

t0

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza

palkad
Ceruza



28212017. (VII.17.) sz. TPIB hatáľozat (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett)
(Gondos Judit éľintettség okán nem vett részt a szavazásban.)

A TársasháziPá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII.' orczy útt
42. szttrrl a|atti társasház ,,Világos Kapualjak,, proqram keretében benyújtott pá|yázattnak
támogatástra 441.325 Ft vissza nem téľítendo támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
po lgármestert a társas házza| megkötendo támo gatá si szeruó dés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .július 17.

A dti n tés vé grehaj tá sát v égző szerv ezeti e gys é g : Gazd álko d ás i Ü gyo sztály

283i2017. (VII.17.) sz. TPIB határozat (3 igen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)
(Gondos Judit érintettség oknn nem ýett részt a szavazásban.)

A Tarsasházi Pźiyázatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest VIII., Nagy
Fuvaľos u. 22-24. szám alattí társasház ,,Világos Kapualjak,, program keretében benyújtott
ptiyázatának támogatására 445.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és
felkéri a polgármestert a tźlrsasházzal megkötendő támogatási szerződés aláirására.

Felelos: polgármester
Határidő: 2017 .július l 7.

A d tintés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti e gys ég : Gazd álkodási Ü gyosztáIy

28412017. (V[.17.) sz. TPIB hatáľozat (3 ieen' 0 nem szavazattal. l tartózkodás mellett)
(Gondos Judit éľintettség okán nem vett részt a szavazásban.)

A TaľsasháziPáIyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dtint, hogy a Budapest VIII.' Német u.
13. szám a|attĺ tźtrsasház ,,Világos Kapualjak,, program keretében benýjtott pá|yazatának
támogatására 405.638 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
p o l gárm e stert a táľs ashźnza| me gkötend ő támo gatás i s zerző dé s a|áír ásár a.

Fęlelős: polgármester
Határidő: f0I7 .július 17.

A d öntés végľeh aj tá sát v égző szerv ezeti e gység: Gazdálko d ás i Ü gyo sztály

Budapest, 2017.jú|ĺus 17.
Gondos Judit s.k

elnäk
A jeg;rzőktinyvi kivonat hiteles:
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