
Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Hungĺiria körút 18. szdm alatti társashdz póIyázatđval
kapcsolaĺos dti ntés meg It ozatalára

11/2016. (X[.19.) sz. TPIB hatáľozat (4 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíľá|ó Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerülęt,

Hungliria köľIit 18. szám a|atti társasház födénĺ- és részleges tetőfelújítas tárgłában benyújtott
pá|yázatának támogatására 4.008.389 Ft vissza nem térítendő támogatás megíté|ését javaso|ja a
polgármesternek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. decęmber l9.

A Gazdálkodási tievosztálv tájékoztatása alapján: a támogatási szeľződés aláíľásra keľiilt.

Iav as l at a b e é r k ezett t úľ s as h úzi p dly ózat o k e l bír óI ds dr a

4/2017. (II.06.) sz. TPIB határozat (4 ieen" 0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mel|ett)

A TársasháziPźiyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság rigy dönt, hogy a Budapest YII., Sárkdny u 6-

ru. szám a|atti társasház gépkocsi behajtó tetőszigetelése, végfal szigetelése, lépcsőház felújítása,
lépcsőhóz korüli járda felújítása tdrgłában benyújtott pá|yázattnak támogatására f.248.498 Ft vissza
nem térítendő és 4.175.783 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja' és felkéri a
polgáľmeste rt a társashtnzal megkötendő támogatási szerződés a|źirására.

FeIelős: poIgármester
Hatttrido: 20 17 . február 06.

A GazdáIkodási Üevosztálv tájékoztatálsa alapján: atámogatási szeľződés a|ńírásra keľült.

5/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pźl|yázatokat Elbíráló Ideig|enes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest vIlJ., tiilői út 34.

szám a|atti társasház II. sz. Ilft felújítása tárgyóban benyújtott pálytuatźnak támogatásźtra 2.3|3.437 Ft
vissza nem térítendó és 2.313,437 Ft kamatmentes kö|csöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a
polgármestertatźrsashĄzzal megkötendótámogatźtsi szerződés a|äírására.

Fele|ős: polgármester
Határidő: f0|7. februźtr 06.

A GazdáIkodási tigvosztálv tájékoztatátsa a|apján: a támogatási szeľződés aláÍľásľa keľült.

7/2017. flI.06.) sz. TPIB hatáľozat (4 ieen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

A Társashrízi Pźiyázatokat Elbíráló Ideig|enes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y|I., róaef kiiríłt
59.6I. szám a|atti társashtu belső udvari homlokzat, függőfolyosó-korlótok, első és hátsó lépcsőhaz,

kapuatj feĺújítása táľgydban benyűjtott pá|yäzatźnaktámogatátsźra3.307.500 Ft vissza nem térítendő és

6.142'500 Ft kamatmentes ktilcsöntámogatás megítéIését javasolja, és felkéri a po|gármestert a

tźr s asházza| m e gköten d ő támo gatás i szęr ző dés a| áír ásźtr a.

Fe|elős: polgármester
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Határidő: 2017. február 06.

A Gazdátkodási Üevosztátv tájékoztatálsa alapján: atámogatálsi szeľződés a|áíľásľa keriilt.

8/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Társasházi PályázaÍokat E|bíráló Ideiglenes BizoÍtság Ĺlgy dönt, hogy a Budapest YII|., Baross u. 66-
68. szám a|atti társasház tetőhéjazat javítása, és a kapcsolódó belső udvari tető felújítása tárgłában
benyújtott pá|yázattnak támogatására |.119.435 Ft vissza nem térítendő és 1.119.435 Ft kamatmęntes
kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgáľmesteľt a társasházzalmegkotendo támogatási
szerződés a|áírásźra.

Fe|elős: poIgármester
Határidő: f017. február 06.

A Gazdá|kodásĺ Ügyosztálv tájékoztatása alapján: atámogatálsi szerződés aláírásľa került.

9/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Társasházi PźilyźnatokatE|bírźiő Ideiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Y|\', Vajda Péter u
43. szám alatti táľsashtz tetőjavítás tárgłában benyrijtott pá|yázatźtnak támogatására 473.367 Ft vissza
nem térítendő és 473'367 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéľi a
p o l gárm e stert a társ ash á zza| me gköten d ő tám o g atási szer ző dés a|źir ás źr a.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7 , februfu 06.

A GazdáIkodási Ügvosztá|v tájékoztatálsa a|apján: atálmogatáłsi szerződés aláíľásľa keľült.

10/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Reaő tér 14.

szám a|atti tźrsasház pincei szennyvíz-csatorna cseréje, és kerti Öntozőrendszer kiépítése tórg1tában
benýjtott pźiyázatának támogatására 330.7|7 Ft vissza nem térítendő és 330'717 Ft kamatmentes
kölcs<intámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzalmegkötendő támogatási
szerzódés a|áirźsára.

Felelős: polgármester
Határidő: f017, februźr 06.

A Gazdátkodási Üwosztály tá!ékoztatátsa alapján: atámogatátsi szeľződés aláírásľa került.

11/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A TársashaziPá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest YIII., Reuő tér 14.

szám a|atti társashtn zöIdesítés tárg1łában benyújtott péiyázatźnak támogatásáľa 500.000 Ft vissza nem
térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházza| megkötendő
támogatási szerződés a|źńrására'

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7. február 06.
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A Gazdálkodási Ueyosztá|y tájékoztatálsa alapján: a támogatási szeľződés a|áírásra keľiilt.

1212017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat ElbíráIó ldeig|enes Bizottság úry dönt, hogy a Budapest YIil., rózsef körút
58. szám a|atti társasház ft;ggőfolyosó ruegerősítése, belső udvar csatornarendszerének felújítása,
vakoĺatának helyreállítása, és tetőfedés jallítása tárgyában benyrijtott pá|yźzatának támogattsára
1 .019.7 54 Ft vissza nem térítendő és l .0l9.753 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javaso|ja,
és fe|kéri a polgármesteľt a társasházza| megkotendő támogatási szerződés a|áirására.

FeIelős: polgármester
Határidő: f017. február 06.

A Gazdátkodásĺ ÜeYosztá|y tájékoztatálsa a|apján: a támogatási szerződés aláíľásra keľiilt.

13/2017. (II.06.) sz. TPIB határozat (4 igen. 0 nem szavazatta|. 0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság ligy dönt, hogy a Budapest YIII., Baross u 38.
szám a|attitźtrsashźzpályazaton kívüli tómogatas keretében kapufelújítás II. üteme tárgydban benyújtott
pá|yázatának támogatására250'000 Ft vissza nem térítendő támogatás megíté|ését javasolja, és felkéri a
po I gárm e ste rt a társ ash á zza| me gkoten d ő támo g atási szer ző dé s a|áir źsár a.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|7. február 06.

A Gazdálkodási Ügyosztálv tájékoztatátsa alapján: a tátmogatálsi szeľződés aláíľásra kerĺilt.

15/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (4 ieen.0 nem szavazattal" 1 taľtózkodás mellett)

A TársasháziPá|yázatokat Elbíráló ldeig|enes Bizottság rigy dĺint, hogy a Budapest vII., tjtői út 44.
szám a|atti társasház kőerkélyek, lift, és Jüggőfolyosó felújítása tórglóban benyujtott pźt|yźnatának
támogatására 2.568.830 Ft vissza nem térítendő és 4.770.686 Ft kamatmentes kölcsöntámogatĺás
megítélését javasolja, és felkéri a polgármesteľt a tärsasházzal megkötendő támogatási szerződés
a|áńrására.

Felelős: po|gármester
Határidő: f017. február 06.

A Gazdálkodási ÜwosztáIv tájékoztatása alapján: a támogatási szerződés aláíľása folyamatban
van, mert a megváltozott támogatási aľányokľa tekintettel megeľősítő kiizgyíĺlési jegyzőkiinyv
benyűjtása volt szĺikséges.

l7l2017. (II.06.) sz. TPIB határozat (3 igen. 0 nem szavazattal. 2 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pźilyźuatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y|II., Lujza u 38.
szźlm a|atti társashtn kéményJbjek, keményjárdók, és fedkövek felújítósa tórgłában benyújtott
páiyázatának támogatására 2'|84.48f Ft vissza nem téritendo és 4.056.895 Ft kamatmentes
kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármesteľt a társashźnza| megkötendő támogatási
szerződés a|áírására.
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Felelős: poIgármester
Határido: 2011. február 06.

A Gazdátkodási ÜeYosztá|y tájékoztatálsa alapján: atámogatálsi szeľződés atáírásra került.

1912017. (II.06.) sz. TPIB határozat (4 igen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pźiyázatokat E|bíráló Ideiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Y||I., Hordnszky u
I2. szám a|atti társashźn radiátor- és strangszabályozás, padláýödéru szigetelése tárgłában benyújtott
pá|yázatának támogatására 1.878.828 Ft vissza nem térítendő és 3.489.f5f Ft kamatmentes
kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéľi a polgármesteft a társasházzalmegkötendő támogatási

szerződés a|áirására.

Felelos: polgáľmester
Határidő: f0|7. februźr 06.

A GazdáIkodásĺ Ügvosztálv tá!ékoztatátsa alapján: atámogatátsi szeľződés a|áírásra keľült.

2012017. (II.06.) sz. TPIB határozat (4 igen.0 nem szavazattal" 1 taľtózkodás mel|ett)

A Társasházi Pźiyázatokat E|bíráló Ideiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest YIII., Hordnszky u
12. szám alatti társasház pólyázaton kívüli tómogatás keretében belső udvari fémvázas iivegfal javítása,
mázolósa felújítása tárgłában benyújtott pá|ytzatźtnak támogatására 248.7f8 Ft vissza nem térítendő
támogatás megítélését javasolja, és fe|kéľi a polgármestert a tźtrsasházza| megkötendő támogatási
szerződés aláiräsźra.

Fele|ős: polgármesteľ
Hatttridő: f0|7. fębrufu 06.

A GazdáIkodási Üevosztá|v tájékoztatátsa alapján: a támogatási szerződés aláíľásľa keľĺilt.

2212017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (3 ĺeen.0 nem szavazattal.2 taľtózkodás mellett)

A TársasháziPźt|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest vIl'J., tjllői út 68.

szám a|atti társasház csatlakozó gámezeték felújítása, és méretlen erősáramú hóIózat felújítdsának I.
üteme tárgłóban benýjtott pźiyázatánaktámogatźsttraf.|70.000 Ft vissza nem térítendő és 4.030.000 Ft
kamatmentes kölcsönĹámogatás megítélését javasolja, és fe|kéri a polgármestert a társasházzal
megkötendő támogatási szerződés a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 . február 06.

A Gazdálkodási tieyosztálv täjékoztatálsa alapján: a támogatálsi szerződés aláíľása folyamatban
van, meľt a megváItozott támogatásĺ arányokľa tekintettel megeľősítő kiizgyíĺlésĺ jegyzőkönyv
benyúj tĺása vo|t szükséges.

2312017. (II.06.) sz. TPIB hatáŕozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Táľsasházi Ptiyázatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest YIII., Bérkocsis u
29. szám alatti táľsasház gámezeték teljes felújítósa tárgłóban benyújtott pá'|ytnatának támo9atásźtra,
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.746.71f Ft vissza nem téľítendő és 146.,7.73 Ft kamatmentes kölcscjntámogatás megítélését javasolja, és

felkéri a polgármestert a társashźnza| negkotendó támogatási szerződés a|źĺírásźtra.

FeIelos: poIgármesteľ
Határidő: f017 . fębruttr 06.

A Gazdálkodási tigvosztátv tájékoztatátsa alapján: a támogatási szeľződés a|áírásra került.

2412017. (II.06.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mel|ett)

A Társasházi Pá|yázatokat EIbírá|ó Ideiglenes Bizottság rigy dönt, hogy a Budapest vI||., KisÍűIudy u.

40. szźm alatti táľsasház II. tetőszakasz felújítása tárgłában benyújtott pá|yázatának támogatására
7f1.4f.7 Ft vissza nem térítendő és.127.428 Ft kamatmentes kölcsĺjntámogatás megítélését javaso|ja, és

felkéri a po|gármesteľt a társasházza| megkotendo támogatási szerzodés a|áírására.

FeleIos: poIgármester
Határidő: f017. február 06.

A Gazdátkodási Üeyosztálv tájékoztatálsa alapján: atámogatásĺ szerződés aláíľásra keľü|t.

2612017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (3 ĺgen.0 nem szavazatta|.2 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Ptúyźnatokat E|bíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Karócsony
Sdndor u 21. szám a|atti társasház karfolyosó újjáépítése, méretlen gónezeték teljes cser,ćje tárgłában
benyújtott pá|yázatának támogatására7.ff9.250 Ft vissza nem térítendő és 13.455'750 Ft kamatmentes
kölcsöntámogatás megítélését javasolja' és felkéri a po|gármesteľt a tźlrsasházza| megk<itendő támogatási
szerződ és aláír ásźtr a.

Fe|elős: polgáľmester
Határido: f017 . február 06.

A Gazdálkodási Üwosztálv tájékoztatálsa alapján: a támogatási szeľződés a|áírása folyamatban
van , meľt a megváltozott támogatási aľányokľa tekintettel megeľősítő közgyíĺlési jeryzőkönyv
benyúj tĺĹsa volt szükséges.

2712017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (4 igen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pźńyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YI|I., Puskin u 19.

szám a|atti társashán homlokzat kőelemek restauľálósával torténő eredeti állapot szerinti felujítása
tórglában benyújtott pá|ytuatának támogatására 6.688.500 Ft vissza nem térítendő és 1f.4f1.500 Ft
kamatmentes kölcsontámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármesteľt a tźlrsasházza|

megkötendő támogatási szerződés a|áírtsára.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: f0|7. februźr 06.

A Gazdálkodási Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a tálmogatási szeľződés a|áírásľa keľült.

28/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (4 ieen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)
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A TáľsasháziPá|yázatokat E|bíráló ldeig|enes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest YIl|.,Auróra u 29-
3I. szttm alatti társasház kazán' cseréje és gépészet felújítása tárg1łában benyújtott pźiyázatának
támogatására 5.053.516 Ft vissza nem térítendő és 9.385.101 Ft kamatmentes kolcs<intámogatás
megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkcĺtendo támogatási szerződés
a|áírására.

Fele|os: polgármester
Határidő: f011. február 06.

A Gazdálkodási Üwosztá|v tájékoztatátsa alapján: a támogatási szerződés aláíľásľa keľült.

2912017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pźńyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YI|I., Horánszky u
25. szám alatti társashź.z utcai homlokzat vakolatának javítása, honĺlokzatfestés, tűzfuĺ, és vilőgítóudvar
veszéIytelenítése tárgyában benyűjtott pźńyźnatának támogattsára 4f9.9f5 Ft vissza nem térítendő és

429.925 Ft kamatmentes kö|csöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgáľmestert atfusasházza|
megkötendő támogatási szerzodés a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f017. február 06.

A Gazdálkodási Üwosztá|v tájékoztatátsa a|apján: a támogatási szeľződés aláíľásľa került.

31/2017. (II.06.) sz. TPIB határozat (4 igen. 0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

A TársasháziPá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest YIII., Vas u l5/B
szám a|aÍti tźrsasház tető és lépcsőhaz felújítása tárgłában benyújtott pá|yázatának támogatására

1.|6f .66f Ft vissza nem térítendő és f .159.23| Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja,

és felkéri a polgármesteľt a társasházza| megkotendő támogatási szerződés a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hatfuidő: 20 |7 . februźtt 06.

A Gazdálkodási Üevosztálv tájékoztatálsa alapján: atámogatálsi szeľződés a|áírásľa keľĺilt.

33/20ĺ7. (II.06.) sz. TPIB határozat (4 ieen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

A TársasháziPá|yźzatokat Elbírá|ó Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII.,IIIés u 4. szttm
alatti társasház utcafronti tető részleges javítása, bódogozas cseľéje, elektľomos hálózat felújítása
tárgłában benyújtott pá|yźnatźnak támogatására l.178.876 Ft vissza nem térítendő és 2.189'943 Ft
kamatmentes kölcsöntámogatás megíté|ését javaso|ja, és felkéri a polgármesteľt a társashźnzal
megkötendő támogatási szerződés a|áírźsára,

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 20 |7 . február 06.

A Gazdálkodási ÜevosztáIv tájékoztatálsa alapján: atámogatálsi szerződés a|áírásra kcľült.

3412017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen. 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)
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A Táľsasházi Pźiyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y|||., Bezerédi u 11.

szám a|atÍ.i társasház elektľołllos felújilás I' ütenle tárgłaban benyújtott pá'|yázatának támogatására
948.6ff Ft vissza nem térítendő és 948.6f2 Ft kamatmentes ko|csöntámogatás megíté|ését javaso|ja, és
fe|kéri a polgármestert a társasházza| megkotendő támogatási szerzódés a|áírására.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: f01,7. február 06.

A Gazdátkodási ÜwosztáIv tájékoztatálsa atapján: atámogatási szeľződés aláíľásľa keľült.

35/2017. (II.06.) sz. TPIB határozat (4 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pályázatokat E|bíľáló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y|I, Bérkocsis u
26. szám a|atti társasház filggőfolyosó burkolatcseréje tárgłában benyújtott pá|yźnatának támogatására
357.536 Ft vissza nem térítendő és 351.53ó Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítéIését javasolja, és

felkéri a polgármesteft a társasházzalmegkotendő támogatási szerzodés aláírására.

FeIelős: poIgármester
Határidő: 20 1 7 . fęWuár 06.

A Gazdálkodási ÜgvosztáIv tájékoztatása alapján: atámogatási szeľződés aláíľásra keriilt.

36/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pźiyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság ligy dönt, hogy a Budapest YIII., Festetics
György u. 7. szám a|atti társasháztetőfelújítás I' üterue tdrgłában benyújtott pá|yázatźnaktámogatására
l.|81.728 Ft vissza nem térítendő és 1.l8l '728 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja,
és felkéri a po|gármestert a társasházza| megkötendő támogatźsi szerződés a|źitásźra.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: f0|7. február 06.

A Gazdálkodási Üeyosztály tájékoztatálsa alapján: atámogatási szerződés aláíľásra keľü|t.

3712017. (II.06.) sz. TPIB határozat (5 igen. 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás me|Iett)

A Társasházi Pá|yźuatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Magdolna u
25. szám alatti társash źz üzemzavaros gáz.csatlakozó vezeték kiváltása tárgłóban benyújtott pźiyázatának
támogatásźtra 764.656 Ft vissza nem térítendő és 764.656 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését
javasolja, és felkéri a polgáľmestert a társasházza| megkötendő ĺámogatási szerzodés a|áírására.

Felelős: poIgármester
Hatáľidő: 20|7 . februźr 06.

A GazdáIkodási Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: atámogatási szeľződés a|áírásľa keľĺilt.

38/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá|ytnatokat Elbírá|ó Ideiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest YII., Delej u 51.

szdm alatti tórsasház 6. lépcsőháza villany fővezeték 24 lakáselosztóval eg/ütt való cseréje tárg1lában
benyújtott pźiyźzatának támogatásfua 999.319 Ft vissza nem térítendő és 999.378 Ft kamatmentes
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kölcsöntámogatás megítélését javaso|ja, és fe|kéri a po|gármestert a társasházza| megkötendo támogatási
szerződés a|áírásáľa.

Fele|ős: poIgármester
Határidő: f0|7. február 06.

A Gazdá|kodási ÜeYosztálv tájékoztatása a|apján: a támogatálsi szeľződés aláíľása folyamatban
van' 

' 
mert a megváltozotttźlmogatálsi aľányokľa tekintettel megeľősítő ktizgyűlési jegyzőkiinyv

benyújtása szükséges.

39/2017. (II.06.) sz. TPIB határozat (4 ieen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás me|lett)

A Társasházi Pá|yázatokat E|bírtńő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y|I., Bródy Sdndor
u 40. sztm a|atti társashtz garázstető felújítása tárg1łában benyújtott pá|yázatának támogatásáľa
|.094.020 Ft vissza nem térítendő és 1.094.020 Ft kamatmentes kölcsontámogatás megítélését javasolja,
és felkéri a polgármesteľt a társasházza| megkotendő támogatási szerződés a|áírására.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: f011 . február 06.

A Gazdálkodási Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a támogatálsi szeľződés aláírásľa keľült.

40/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dcint, hogy a Budapest VIII.'
Harminckettesek tere 3. szám a|atĺi társashźn méretlen gómezeték cseréje tárgydban benyújtott
pźiyźnatának támogatásttra 578.804 Ft vissza nem térítendő és 578.804 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás
megítélését javasolja, és felkéľi a polgáľmesteľt a társashtzzal megkötendő támogatási szeľzodés
a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: f01'7. február 06.

A Gazdátkodásĺ ÜeYosztálv tájékoztatátsa alapján: atámogatási szeľződés a|áírásra keľült.

4112017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (4 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás m.ellett)

A Társashazi Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság tlgy dönt, hogy a Budapest VIII.,
Harminckettesek tere 3. szám alatti társashtu pályazaton kívüli tdmogatás keretében felvonóalcna és
üvegmezők takarítása, szilikonozás javítósa tárglában benyrijtott pá|yázatźnak támogatására f47.650 Ft
vissza nem térítendó tźmogatás megítélését javasolja, és fe|kéľi a polgáľmesteľt a társashźaza|
megkötendő tamogatási szerzodés a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidó: 2017. február 06.

A Gazdálkodási Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: atálmogatási szeľződés a|áírásra keľĺĺlt.

4212017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazatta|.0 tartózkodás mellett)
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A Társasházi Pá|yázatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y|||, Mótyás tér 3.
szám a|atti társasház tetőjaýítds ĺárgyában benyújtott pá|yázatának tánogatásfua 126.f70 Ft vissza nem
térítendő és 1f6.210 Ft kamatmentes kö|csöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a
társasházza| megkotendó támogatási szerződés a|áírására.

FeIeIos: polgármester
Határidő: 2017. február 06.

A Gazdálkodási Üeyosztá|y tájékoztatálsa alapján: a támogatási szeľződés a|áírásra keľiilt.

4312017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazatta|.0 tartózkodás mellett)

A Társashazi Pá|yázatokat ElbíráIó Ideig|enes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest v||I., Mdtyds tér 3.
szám a|atÍi tźtrsasház pályózaton kívüli támogatds keretében kaputelefon felújítása tárglában benyújtott
pá|yázatának támogatásfua 19f .895 Ft vissza nem térítendo tźtmogatás megítélését javasolja, és fe|kéri a
po I gárme ste ft a társ ash á zza| me gkoten d ő támo g atási szer ző dés a|áír ás ár a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|7. február 06.

A Gazdálkodási tieyosztály tájékoztatása alapján: a táłmogatási szeľződés a|áíľásľa keľült.

4412017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazatta|.0 taľtózkodás mel|ett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Tiimő u 33/B
szźtm a1attj társashźz pdlyázaton kívüli támogatás keľetében kaputelefon felújítása tárgłában benyújtott
pá|yázatának támogatásáraf48.745 Ft vissza nem térítendő támogatás megíté|ését javasolja, és felkéľi a
p o l gárm estelt a társash á zza| me gköten d ő tám o g atási szer zo dés a| áír ásár a'

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|7. februźr 06.

A Gazdálkodási Üeyosztá|v tájékoztatálsa alapján: a támogatási szeľződés aláíľásľa keľü|t.

4612017. (II.06.) sz. TPIB határozat (4 ieen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás me|lett)

A Társasházi Pźiyázatokat Elbíľá|ó Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., József u 3I.
szźlm a|atti tfusasház udvar burkolása és udvari szennyvíz.csątorna cseréje tórg1,lában benyújtott
pá|yźnatának támogatásźra 1.f95.219 Ft vissza nem térítendő és f.405.408 Ft kamatmentes
kölcsöntĺímogatás megíté|ését javaso|ja, és felkéri a polgármestert a társasházza| megkötendő támogatási
szerződés a|áitźsára'

FeIe|ős: polgármester
Határidő: 201 7 . februtr 06.

Á Gazdátkodási Üeyosztály tájékoztatálsa alapján: a támogatási szeľződés aláíľásľa keľĺilt.

48/2017. (II.0ó.) sz. TPIB hatáľozat (3 ieen. 0 nem szavazattal. 2 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Bauer Sdndor
u 19. szám a|atti társashĺĺz féIemeleti és első emeleti karfolyosó ącélszerkezetének ľészleges cseréje,
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betonozás, szigetelés, fémszerkezetek kezelése táľgłában benyújtott pá|yázatának támogatására3.038.799
Ft vissza nem térítendo és 5'643.485 Ft kamatlnentes kölcsöntámogatás megíté|ését javasolja, és felkéri a
pol gánnestert a társasházza| megkötendo támogatási szęrzódés a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. február 06.

A Gazdálkodási Ügvosztá|y tájékoztatálsa alapján: atímogatálsi szeľződés a|íírásra keľüIt.

4912017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen" 0 nem szavazattal" 0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pźiyázatokat Elbírá|ó Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Auróra u. 6.

szám alatti társasház kéményseprő-jóľda felújítása tárgyában benyrijtott pä|yźtzatźnak támogatására
540'8f6 Ft vissza nem térítendő és 540.826 Ft kamatmentes kolcsöntámogatás megítélését javasolja, és

felkéri a polgármestert a társasházza| megkotendő támogatási szerzódés a|áírźsára.

FeIelos: polgármester
Határidő: 2017. februźtr 06'

A Gazdálkodási Üwosztálv tájékoztatálsa a|apján: atámogatási szerződés aláírásľa keľült.

50/2017. (II.06.) sz. TPIB határozat (4 ieen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás me|lett)

A TáľsasháziPá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Corvin ktiz 5.

szám alatti társasház pályázaton kívüli támogatás keretében analóg kaputelefon-rendszer digitális
rendszeľűvé alakítása tárgłában benyújtott ptúyázattnak támogatására f49.184 Ft vissza nem térítendo
támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármesteľt a társasházza| megkötendő támogatási
szerződés a|áirásfua.

FeIelős: polgármester
Határido: 2017 ' február 06.

A Gazdátkodási ÜeYosztálv tájékoztatálsa a|apján: atámogatálsi szeľződés aláíľásľa keľült.

51/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (4 ĺeen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

A Társashrázi Pźúytvatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest vII., tjtbi ílt 44.

szźlm a|atti társasház pályázaton kívüli támogatas keretében analóg kaputelefon-rendszer digitĺźIis
rendszerűvé alakítasa tórgłdban benyújtott páńyázatának támogatásttra f49.206 Ft vissza nem térítendő
támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházza| megkötendő tamogatási
szerzodés a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7. február 06.

A Gazdálkodási Ügyosztátv tńjékoztatálsa alapján: atámogatálsi szeľződés a|áírásra kerü|t.

5212017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mel|ett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbírá|ó ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YII|., Hock Jĺźnos u
4-6. szźm a|atti udvari csatorna felújítása, udvar térkovezése, szeméIyi és gépkocsi porták felújítása,



lépcsőhóz festése és udvari kerítés felújítá,sa lárgyában benyújtott pá|yźzatáIlak támogatására 4.f23.20f
Ft vissza nem téľítendő és 7.843.09l Ft kamatmentes kö|csöntámogaÍ'ásmegitélését javaso|ja, és felkéri a
p o l gárm e ste rt a társ as h á zza| m e gkote n d ő tám o g atási szer ző dé s a| äí r ás ár a'

FeIe|ős: poIgármester
Határido: 2017. február 06.

A GazdáIkodási Ügyosztá|v tájékoztatálsa alapján: a táłmogatási szerződés aláíľásľa keľiilt.

53/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (4 igen.0 nem szavazatta|. 1 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat E|bíráIó ldeig|enes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YII|., Prlźter u. 69.
szám a|atti társasház pályázaton kíllüĺi támogatás keretében villany javítása a kapubejóróban és a
foldszinten, valamint postaládók cseréje tárgłában benyújtott pályěnatának támogatására 249.000 Ft
vissza nem térítendő támogatás megítélését javaso|ja' és felkéľi a polgármesteľt a társashźzzal
megkötendő Lámogatási szerződés a|áírására.

Fe|elős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|7. február 06.

A Gazdátkodási Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: atámogatátsi szeľződés aláíľásľa keľiilt.

5412017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal" 0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíráló ldeig|enes Bizoťtság úgy dönt, hogy a Budapest YII|., Népszínhdz u
14. szám a|atti társasház gámezeték részleges rekonstrukciója tárg,ldban benyűjtott pá|yázatának
támogatására 694.500 Ft vissza nem téľítendő és 694.500 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megíté|ését
javasolja, és felkéri a polgármestert a társash tnza| megkotendő támogatásl szerzodés aláírására.

Fele|ős: polgármester
Határidő: f017. február 06.

A GazdáIkodási Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: atámogatálsi szeľződés aláírásľa kerüIt.

55/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás me|lett)

A Társasházi Pźiyázatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest vllil., PdI u 3. szám
alatti társashźz erősóramú fővezeték-hólózat teljes rekonstrukciója tárgłában benyújtott pá|yźnatának
tźtmogatására |.1f4.7f5 Ft vissza nem térítendő és 1.|f4'725 Ft kamatmentes kolcsöntámogatás
megítélését javasolja, és felkéri a polgármesteľt a társashźzza| megkötendő támogatási szęrződés
a|źńrására.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7. február 06'

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatálsa a|apján: atámogatásĺ szerződés a|áíľásľa keľüIt.

56/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pźiyźnatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Kőris u 12.
szám a|atti társasház pályázaton kívüli támogatós keretében tetőjavítás tárg,ldban benyújtott pá|yázatźnak



támogatásáľa2489f0 Ft vissza nem téľítendo támogatás megítélését javasolja, és fe|kéri a polgánĺestert
a tár sasházzal megköten dő támo gatás i szerző d és aláír ásár a.

Fele|ős: polgármester
Határido: f0|7. februźtr 06.

A Gazdálkodási ÜeYosztá|v tá!ékoztatátsa alapján: a támogatátsi szerződés aláíľásľa keriilt.

5712017. (II.06.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pźiyázatokat Elbírá|ó ldeiglenes Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest YI|I., AIfiiIdi u 3.

szám a|atÍi társashźz pályazaton kíviili tómogatás keretében beĺső fiiggőeresz-csatorna cseréje tárgłában
benyújtott pá|yźzatának támogatására249.596 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és

felkéri a polgármesteft a társasházza| megkotendő támogatási szerzódés aláírására.

Felelős: poIgármester
Határidő: f017. február 06.

A Gazdálkodási Ügvosztátv tájékoztatálsa alapján: a támogatási szerződés aláíľásľa keľĺi|t.

58/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Társashá zi Ptt|yázatokat ElbíráIó Ideiglenes Bizottság ligy dönt, hogy a Budapest YI|I|., Fiumei lűt 4.

szám a|atti ttrsasház csatlakozói gámezeték részleges cseréje tárgyában benyrijtott pá|yázatźnak
támogatására 494.141 Ft vissza nem térítęndó és 494.|48 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését
javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházza| megkötendő támogatźsi szerződés a|äirásźra.

Fe|elős: polgármester
Határidő: f0|7. február 06.
A GazdáIkodási Üevosztály tájékoztatátsa alapján: a tátmogatálsi szeľződés aláíľásľa került.

59/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás me|lett)

ATársasháziPźiyézatokatB|bírá|ő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y||I., Bacsó Béla u
5, szám alatti társasház előtető és lélegzővakolat készítése, udvar téľkövezése tárg,lában benyújtott
pá|yázatának támogatására827 .5I9 Ft vissza nem térítendő és 8f7 .5|9 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás
megítélését javasolja, és fe|kéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerzodés
a|áírásfua,

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7 . február 06.

A Gazdálkodási Üeyosztá|v tájékoztatátsa alapján: atámogatálsi szeľződés a|áírásra keľĺilt.

60/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pályázatokat E|bíráló Ideig|enes Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest YII|', Reguly Antal
u 35-37. szám a|atti társasház pdlyázaton kívüli támogatós keretłében kaputelefon kiépítése tárg1łóbaľl

benyújtott pá|yázatának támogatásźra 185.4f0 Ft vissza nem térítendo támogatás megítélését javasolja, és

felkéri a polgármestert a táľsasházza| megkotendő támogatási szerződés a|áírására.
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FeleIos: poIgárInester
Határidő: 201]. februáĺ 06'

A Gazdá|kodási Üeyosztály tájékoztatálsa alapján: atámogatási szerződés a|áírásrakerĺi|t.

6212017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (4 igen.0 nem szavazatta|. 1 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbírá|ó Ideiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Y|il., Kríldy u 9.

szźtm a|aÍti társashźn tető, Iépcsőház és pince felújítása tárg1lában benyújtott pá|yázatttnak támogatására
885.943 Ft vissza nem térítendő és 1.645.3f4 Ftkamatmentes kölcsöntámogatás megíté|ését javasolja, és
fe|kéri a polgáľmestert a társasházza| megkötendő támogatási szerződés a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|,I . februfu 06.

A Gazdá|kodási ÜevosztáIv tájékoztatálsa alapján: atámogatálsi szeľződés aláíľásľa keľůilt.

63/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen" 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pźiyázatokat Elbírá|ó ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Szigony u 8.

szám a|atti társasház pincei zsompszivattyú beépítése, strangelzárók felújítasa nég1l strangon tárglában
benyújtott pá|yázattnak támogatására f36.667 Ft vissza nem térítendő és f36,668 Ft kamatmentes
kölcsöntámogatás megíté|ését javaso|ja, és felkéri a polgármestert a társashźzza| megkötendő támogatási
szerződés a|áirására.

FeleIős: polgármester
Határidő: 2017. februźr 06.

A Gazdálkodási Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a támogatálsi szeľződés aláírásľa keľült.

ó412017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Társashĺázi Pźilyźuatokat ElbíráIó ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YI|I., Nagl Fuvaros
u 5. szám alatti társasházľészleges tetőfelújítás tárgłában benyújtott pä|ytuatźnaktttmogatźsára997.728
Ft vissza nem téľítendő és 997.727 Ft kamatmentes kĺjlcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a
polgármestert a társasházza| megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: f017 . februźtr 06.

Á. Gazdálkodási ÜgYosztály tájékoztatálsa alapján: atámogatálsi szeľződés a|áírásra keľült.

65/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen. 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Ptiyźnatokat E|bíráló ldeiglenes Bizottság úgy d<int, hogy a Budapest YI|I, Dugonics u
15. szźtm alatti társasház póIyázaton kívüIi támogatds keretében bejárati knpu javítasa tárgłában
benyújtott pá|yázatźnak támogatásźtra245.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és
fe|kéri a polgármesteľt a társasházza| megkötendő támogatási szerződés a|áírtsára'

Fele|os: polgármester
Határidő: f017. februźr 06.
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A Gazdálkodási Üevosztálv tájékoztatátsa alapján: a tálmogatálsi szerződés aláíľásľa keľült.

66/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (4 ieen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Y|I|., Leonardo Da
Vinci u. 5. szám alatti társasházpályázaton kívüli támogatás keretében kapuĺelefon tasztatúra beépítése,
új kódok kiosztása, Iakas késziilékek sziikség szerinti pótlása tárgłában benyújtott pályázatźtnak
tźtmogatásźlra f44.970 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és fe|kéri a polgármestert
a tár sasházza l m e gköte n d o tám o gatás i s zerző dés a| źir ás ár a.

Felelős: po|gármester
Határidő: 2017. februźtr 06.

A Gazdálkodási Üevosztály tájékoztatátsa a|apján: a támogatási szeľződés aláíľásľa került.

6712017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen. 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Táľsasházi Pá|yźnatokat ElbíráIó Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., 11. Jdnos Pál
pĺÍpa tér 6. szźm alatti tarsasház részleges tetőfelújítas tórglában benyújtott pá|yázatának támogatására
f41.1f5 Ft vissza nem téľítendo és 241.1f5 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítéIését javasolja, és

felkéri a po|gármestert a táľsasházza| megkotendő támogatási szerzódés a|áítására.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7. februfu 06.

A Gazdá|kodási Üwosztálv tájékoztatálsa a|apján: a támogatálsi szeľződés aláíľásľa kerĺilt.

68/2017. (II.06.) sz. TPIB határozat (4 igen. 0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

A Táľsasházi Pźiyźnatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest VIII., II. rdnos PdI
pdpa téľ 6. szám alatti társashźz pólyázaton kívüli tómogatás keretében beléptető kaputelefon-ľendszer
biztonsógifokozatánakfejlesztése tárgłában benyujtott pá|ytuatának támogatására249.809 Ft vissza nem
térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a tźtrsasházza| megkötendő
támogatás i szerzodés a|źĺir ásfu a.

Felelős: po|gármester
Határidő: f01.7. február 06.

A Gazdálkodási Üwosztálv tájékoztatálsa alapján: atámogatálsi szeľződés a|áírásra keľiilt.

ó912017. (II.06.) sz. TPIB határozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A TársasháziPá|yázatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Kólvória u 28.

szám a|attitźrsasház életveszélyes tetőfelújítósa tárgłóban benyujtott pźiyénatának támogatására336.870
Ft vissza nem térítendő és 336.870 Ft kamatmentes kĺjlcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a
p o l gárm e stert a társ ash á zza| me gköten dő tám o g atási szcr zó dós a|áír ás átr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 |1 . februźtr 0 6.
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A Gazdá|kodási Üevosztá|v tájékoztatása a|apján: a támogatási szeľződés a|áírásra keľült.

7012017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen. 0 nem szavazatta|.0 tartózkodás me|lett)

] n Társasházi Pályázatokat E|bíráló Ic|eig|enes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIil., ViIIdm u. 29,
i szám a|aÍti társasház pályazaton kívüli támogatás keretében fa szeľkezetii emeleti veranda külső festése
4 tárgyában benyújtott pá|yázatának támogatására 247.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megíté|ését

javasolja, és felkéri a polgáľmestert a társash ázza| megkötendő támogatási szęrződés a|áírására.

FeIelős: polgáľmester
Határidő: f01]. február 06.

A Gazdálkodási Üeyosztálv tájékoztatálsa alapján: a támogatátsi szerződés aláíľásľa keriilt.

7112017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen" 0 nem szavazattal,0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pźiyázatokat Elbírá|ó Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Losonci tér 6.
szám a|aÍti tźrsasház pólyázaton kívüli támogatás keretében postaláddk felújítasa, cseréje, félemeleten
vilógítás kialakítása tárglóban benyújtott pá|yźnatának támogatására 249.000 Ft vissza nem téľítęndő
támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházza| megkötendő támogatási
szerzodés a|áítására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f017. február 06.

A Gazdá|kodási Üeyosztály tájékoztatása alapján: a támogatási szeľződés aláíľásľa keriilt.

7212017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (4 igen. 0 nem szavazatta|. 1 tartózkodás mellett)

A Társasházi Ptiyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Baross u 4.
szám alatti társashtz függőfolyosó és lift felĺijítása tárgłában benyújtott pá|yázatának támogatására
2.287 '655 Ft vissza nem térítendő és 4.f48.50l Ft kamatmentes kölcsontámogatás megítélését javasolją
és fe|kéri a polgáľmestert a társasházza| megkotendő támogatási szerződés a|áirźsfua.

Felelős: polgármester
Határido: 20|7. február 06.

A GazdáIkodási ÜeYosztály tájékoztatálsa alapján: a tátmogatálsi szeľződés aláíľásľa keľütt.

7312017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen. 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pá'|yźnatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Dugonics u
15. szám a|aÍti társashźn pincei nyomócső-vezeték strangok lekatésével való kiépítése tórgydbaľl
benylijtott pźiyázatának támogatására 425.900 Ft vissza nem térítendő és 425.900 Ft kamatmentes
kö|csontámogatás megítélését javasolja, és fe|kéri a polgármesteľt a társashźvza| megkotendő támogatási
szerződés aláirására.

FeIelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. február 06.

A Gazdálkodási tieyosztáIy tájékoztatálsa alapján: a támogatásĺ szeľződés a|áÍľásľa kerütt.
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7512017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (3 igen.0 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíľáló ldeig|enes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIil., Szííz u 5-7.
szám a|atti társasház pincei vízvezeték és udvari csatorna alaphálózat felújítása tárgłában benyújtott
ptiyázatának támogatására 1 .336.078 Ft vissza nem térítendő és f .481.f87 Ft kamatmentes
kölcsontámogatás megíté|ését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházza| megkotendő támogatási
szerződés a|áíräsára.
Fęlelos: polgármester
Határidő: f017. február 06.

A Gazdálkodási Üevosztály tájékoztatása a|apján: a támogatátsi szeľződés aláíľásra keriilt.

7712017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (4 ieen" 0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yźzatokat Elbíľáló ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y||I., Prdter u. 63.

szám a|atti társasház udvari ket tetősík és a kapu feletti utcai tetősík felújítása tórgyában benyújtott
pá|yázatának támogatásźra 1.25.l .768 Ft vissza nem térítendő és 2,335.856 Ft kamatmentes
kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társashtnza| megkötendő támogatási
szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. február 06.

A Gazdálkodási Üevosztálv tájékoztatálsa alapján: a támogatási szeľződés aláíľása folyamatban
van,, mert a megváltozott támogatási aľányokľa tekintettel megerősítő közgyűlési jegyzőkiinyv
benyrĹj tása volt szükséges.

7812017. (II.06.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A TársasháziPá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest YIII., Visi Imre u 7.

szźtm a|atti társashźn belső udvari homlolęat felújítása tárg1łában benyújtott pá|yázatźnak támogatására
l.535.l33 Ft vissza nem térítendő és 2'850.96l Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolją
és fe|kéľi a polgármesteľt a társasházza| megkötendő támogaÍźsi szerzodés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7 . február 06.

A Gazdálkodási Üeyosztáty tájékoztatálsa alapján: a támogatási szeľződés aláíľásľa keľült.

7912017. (II.06.) sz. TPIB határozat (5 ĺeen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A TáľsasháziPźiyźratokatB|birá|ő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y||I., Mlźtylźs tér 13.

szám a|atti tźlrsasház pólyázaton kívüli támogatós keretében ĺiftkarbantartds tdrgłóban benyűjtott
pźůytaatának támogatására 239.395 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
polgáľmestert atźtrsasházza| megkotendő támogatźsi szerződés a|áírásźtra.

Felelős: polgármester
Határido: f017. febrńr 06'

A Gazdálkodási ÜeYosztátv tájékoztatálsa alapján: atámogatálsi szerződés a|áíráľ;ra keľü|t.
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80/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás me||ett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y|I., Szigony u. 10.
szźtm a|atti társasház lépc,sőhózi viĺágítá,s korszeríisítése és ĺépcsőházi bejórati kapu cseréje tórgyában
benyújtott pá|yázatának támogatására 531.851 Ft vissza nem térítendo és 53l.85l Ft kamatmentes
kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a po|gáľmestert a társasházza| megkötendő támogatási
szerződés a|áírásźra.

FeIelős: polgármester
Határidő: f017. februtr 06.

A Gazdálkodási Üwosztálv tájékoztatása alapján: atámogatási szeľződés aláírásľa keľült.

81/2017. (II.06.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tańózkodás mellett)

A TársasháziPá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest YII|., Szigony u. I0.
szám a|atti társasház pólyázaton kívüIi tómogatás keretében liftkabin felújítasa tárglában benyújtott
pá|yázatának támogatására249.773 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
p o l gárm e ste rt a társas h á zza| me gkoten d ő támo g atźsi szer ző dés al áir źs źtr a.

FeIe|ős: polgármester
Hatźridő: 20 17 . február 06.
A Gazdálkodási Üwosztátv tájékoztatálsa alapján: atámogatálsi szeľződés a|áírásra keľült.

83/2017. (II.06.) sz. TPIB határozat (4 ieen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás me|lett)

A Társasházi Pá|ytzatokat Elbíráló ldeig|enes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIil., Sárkdny u 14.

szám a|atĹi társasház villanyháIózat felújítdsa tárgłdban benyújtott pá|yázatának támogatására 3.0|4.954
Ft vissza nem térítendo és 5.599.f00 Ft kamatmentes kolcsöntámogatás megíté|ését javasolja, és felkéri a
po l gárm e ste rt a ttr sashtaza l me gkötendő támo gat źsi szer ző dés a|áir ásźtr a.

Fele|ős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|7 . februtr 06.

A Gazdálkodási Üevosztálv tá!ékoztatátsa a|apján: atámogatálsi szeľződés aláírásľa keľült.

84/2017. (II.0ó.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás me|Iett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Baross u 121.
szám a|aÍti tźlrsasház belső kapualj és lépcsőház felújítósa tórgłóban benyújtott pá|yázatának
támogatásźra 498.398 Ft vissza nem térítendő és 498.399 Ft kamatmentes kölcsĺjntámogatás megítélését
javasolja, és felkéľi a polgármesteľt a társashtzza| megkotendő támogatási szerzodés a|áirźsfua.

Fe|elős: polgáľmester
Határidő: 2017 . február 06.

A Gazdálkodási Üeyosztálv tájékoztatása alapján: atáłmogatźtsĺ szerződés aláírásľa keriilt.
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85/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen' 0 nem szavazatta|.0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázaÍokat Elbírá|ó Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YI||., Tolnai Lajos u
44. szám alatti páIyázaton kívüli támogatás keretében kaputelefon központjának cseréje táľgłában
benyrijtott pá|yázatánaktámogatására 181'025 Ft vissza nem térítendo támogatás megítélését javaso|ja, és

felkéri a polgármestert a társasházza| megkotendő támogatási szerződés a|źirására.

Fele|ős: poIgármester
Határidő: f017. február 06'

A Gazdálkodási ÜeYosztálv tíjékoztatátsa alapján: atámogatálsi szerződés a|áíľásra került.

86/2017. (II.0ó.) sz. TPIB hatáľozat (4 ieen. 0 nem szavazatta|. 1 taľtózkodás mellett)

A TársasháziPá|ytnatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Y|I|., Visi Imre u. 10.

szám a|atti társasház pályázaton kívüli támogatas keľetében postaládák cseréje tárglában benyújtott
pźt|yázatának támogatására23.1.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
polgármestel1 a 1Ą66fiÁz'zal megköten dő támogatźtsi szerződés a|áírásfua.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|7. febľuźr 06.

A Gazdálkodási tievosztálv tájékoztatátsa alapján: atámogatási szeľződés a|áírásra keľĺilt.

88/2017. (II.0ó.) sz. TPIB hatáľozat (4 ĺeen. 0 nem szavazattal. 1 tańózkodás mellett)

A Társasházi Ptr|yázatokat E|bírá|ó Ideiglenes Bizottság ligy dönt, hogy a Budapest YIII., Német u. 6.

szám a|atti társasház elektľomos fővezeték teljes rekonstrukciója és kaputelefon-rendszer felújítósa
tárgyában benyújtott pźiyázatának támogatására 1 '738.f79 Ft vissza nem térítendő és 3.2ff.823 Ft
kamatmentes kölcsöntamogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházza|

megkötendő tamogatási szerződés a|áírásźra.

Felelős: polgármester
Határido: 20|7. február 06.

A Gazdálkodási Üeyosztátv tájékoztatźlsa alapján: a támogatálsi szeľződés a|áírása folyamatban
van , meľt a megváltozott támogatási aľányokľa tekintettel megeľősítő ktizgyűtési jegyzőktinyv
benyúj tása volt szĺikséges.

89/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A TársashaziPá|yźnatokatE|birá|ő ldeig|enes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YII., róuef körílt
66. szám alatti társashtz utcai főhomlokzat felújítósa tárgyában benyrijtott pźiyźr;atának támogatására

4.765.787 Ft vissza nem téľítendő és 8.850.748 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja,

és felkéri a po|gármesteľt a társashźzza| megkotendő támogatási szerződés a|áirźsára.

Felelos: poIgármesteĺ
Határidő: f0|7. februźtr 06.

A Gazdálkodási ÜeyosztáIy tájékoztatása alapján: a támogatálsi szeľződés a|áírásra keľült.
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91/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (4 igen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat EIbíráIó Ideiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest v|||, Rdkóczi ílt 61.

szźlm a|atti társasház gánezeték, vízvezeték, és villanyszeľelés, ill. első lépcsőház negyedik emeletén két
oldalsó lépcső bontása és felújítása tárgłában benyújtott pá|yázatának támogatására 3.888.084 Ft vissza
nem térítendő és 7.ff0.727 Ft kamatmentes kolcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a
p o I gárm e ste rt a társ as h á zza| me gkote n d ő tám o g atási szer ző dés al áír ás ár a.

FeIe|ős: poIgármester
Határidő: 2011. február 06.

A Gazdálkodási Üevosztály tájékoztatása a|apján: atámogatási szeľződés aláíľásra kerĺilt.

9212017. (II.06.) sz. TPIB határozat (5 ieen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YII|., Prdter u. 14.

szám a|atti tźlrsasház pályázaton kívüli támogatás keretében érintésvédeĺmi szabvdnyossági felülvizsgólat
során feltárt hibák jnítása tárglában benyújtott pá|yázatának támogattsára 22|.506 Ft vissza nem
térítendő támogatás megíté|ését javasolja, és fe|kéri a polgármestert a társashźnza| megkötendő
támogatási szerződés a|áírására.

Felelős: poIgáľmester
Határidő: f0|7. február 06.

A Gazdálkodási ÜevosztáIv tájékoztatálsa alapján: a támogatási szeľződés aláírásľa keľĺi|t.

93/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás me|lett)

A Társasházi Pá|yázatokat E|bíráló Ideig|enes Bizottság úgy d<int, hogy a Budapest YIII., Nap u 17.

szám a|atti tźrsashźa gdmezeték-rendszer felújítása tórgłában benyújtott pźiyázatának támogatására
508.956 Ft vissza nem téľítendő és 508.955 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és

fe|kéri a polgármesteľt a tarsasházza| megkotendo támogatási szerződés a|áírásfua.

Felelős: polgármester
Határido: 2017. február 06.

A Gazdálkodási Ügvosztály tájékoztatása alapján: atámogatási szeľződés a|á,írásrakerĺilt.

9412017. (II.06.) sz. TPIB határozat (5 ieen. 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yźuatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság rigy dönt, hogy a Budapest YIII., Próter u 14.

szám alatti ttrsasház udvar térkovezése tórgłában benyújtott pá|yánatának támogatására 433.515 Ft
vissza nem térítendő és 433'514 Ft kamatmentes kö|csöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a
po l gárm e steľt a társashá zza| me gkote n d ő tám o g attsi szer ző dés a|áir źsár a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|7. február 06.

A Gazdálkodási ÜeyosztáIv tájékoztatálsa alapján: atámogatási szeľződés aláíľásľa keľĺilt.

317



95/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal' 0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat E|bíráló ldeig|enes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y|||., Dobozi u. 43.

szám a|atti társasház kapualj megsüllyedt burkolatónak helyreállítása, és az udvari lefolyóvezeték
szeľelése tárgyában benyrijtott piiyázattnak támogatás ára 143 .206 Ft vissza nęm térítend ő és 143 .f06 Ft
kamatmentes köIcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármesteft a társashźnza|
megkötendő támogatási szerződés a|áirására.

FeIelős: poIgármesteľ
Határido: 2011. február 06.

A Gazdálkodási Üevosztáty tá!ékoztatátsa alapján: a tátmogatátsi szeľződés a|áírásra keľült.

9612017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (4 ieen.0 nem szavazatta|. 1 taľtózkodás mellett)

A TársasháziPá|yázaÍokat E|bírá|ó ldeig|enes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y|II.,Dobozi u.43.
szám a|atti társasház pólyazaton kívüli támogatás keľetében pincei vasajtó cser,źje felújítósa tárglában
benyújtott pźiyázatánaktźmogatásźra 250.000 Ft vissza nem térítendo támogatás megítélését javasolja, és

felkéri a polgármestęrt a társasházza| megkotendő támogatási szerződés aláírásáľa.

Fele|ős: po|gármester
Határidő: 2017 . február 06.

A Gazdálkodási Üeyosztálv tájékoztatátsa a|apján: a támogatátsi szeľződés aláíľásľa keľüIt.

9712017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen. 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

ATársasháziPáiyázatokatE|birá|ő Ideiglenes Bizottság tigy dönt, hogy a Budapest YIII., Hock Jdnos u
9. szźtm a|atti tźtrsashźz méretlen gdmezeték részleges cseréje tárgyában benyújtott pá|yäzatának
támogatásélra 758.815 Ft vissza nem térítendő és 758.8l5 Ft kamatmentes kö|csöntámogatás megítélését
javasolja, és felkéri a polgármesteŕ a társashtnza| megkötendő támogatási szerzódés a|źirásźra.

Felelős: polgármester
Határido: f0|7. februfu 06.

A Gazdátkodási ÜgYosztály tájékoztatátsa alapján: a tálmogatási szeľződés aláíľásľa keľĺĺlt.

98/2017. íII.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodáś mellett)

A Társashazi Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Baross tér 4-5.

szám a|attitársasház tető ,ćs bádogos javítási munkálatok tĺźrgłóban benyújtott ptńytnatźnaktźtmogatására
65f ,543 Ft vissza nem térítendő és 65f'543 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és

felkéľi a polgármestert a társasházza| megkotendő támogatási szerzódés aláírtsára.

Felelős: polgármester
Határidő: f017. februźlr 06.

A Gazdálkodási ÜeYosztálv tájékoztatátsa alapján: a trímogatĺísi szcrződés alĺííľńsľa lĺeľii|t.

9912017. (II.06.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)
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A Társasházi Pá|yázatokat Elbíľáló ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y|il., Bacsó BéIa u
3I. szźtm alatti társasházpályázaton kívüli tánlogatás keretében egł erkélyfelújítása targyában benyújtott
pá|yázaÍának támogatásáraf48.604 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javaso|ja, és fe|kéri a
p o I gárm e ste ń a táľs as h á zza| m e gköte n d o tá m o g atási szer ző dés a| áír ás ár a.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2017. február 06.

A Gazdá|kodási ÜeYosztáty tájékoztatása alapján: atźłmogatási szerződés aláíľásľa kerüIt.

100/2017. oI.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen. 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás me||ett)

A Társasházi Ptiyázatokat Elbírá|ó ldeig|enes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Szigony u 2/B
szám alatíi társasház páIyózaton kívtili támogatás keretében szellőzőmotorok cseréje tárgłában benyrijtott
ptiyázatának támogatására246.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
p o I gárm e stelt a társ as h á zza\ me gkote n d ő tám o g atási szer ző dés a| áír ás ttr a.

Fele|ős: polgármester
Határidő: f017. február 06,

A Gazdálkodási ÜeYosztálv tájékoztatálsa alapján: atámogatálsi szerződés aláírásľa keľült.

101/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., orczy tit 39.
szám a|atti társasház utcai tetőrész felújítasa tdrgłábclľl benyújtott pźńyázatának támogatására 1.211'671
Ft vissza nem térítendő és 1.217 .67l Ft kamatmentes kö|csĺjntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a
po|gármesteľt a társasházza| megkotendő támogatási szerzodés aláírására.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|7 . február 06.

A Gazdálkodási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: atámogatási szeľződés a|áírásra kerü|t.

102/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen. 0 nem szavazatta|. 0 tartózkodás mellett)

A TársasháziPá|ytzatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság rigy d<int, hogy a Budapest YIII., Kenyérmező u
3/B szźm alatti társasház tető teljes felújítása tárglábart benyujtott pá|yázatänak támogatására |.83|.f|0
Ft vissza nem téľítendő és 3.400.819 Ft kamatmentes köIcsöntámogatás megítéIését javasolja, és fe|kéľi a
po l gárme stert a táľs as h á zza| me gkoten d ő tám o g atási szer ző dés a|áíľ äsźlr a.

Fe|elos: polgármester
Határidő: 2017 . február 06.

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: atámogatási szeľződés aláírásľa keľült.

103/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Táľsasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIW., Stlźhly u 2/A
szám a|attj társasház lapostető szigetelés,źnek felújítasa tárgłában benyújtott pá|yázatának támogatására
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551.z07 Ft vissza nem térítendő és 551.20] Ft kanratmentes kö|csöntámogatás megíté|ését javasolja, és

felkéri a polgármesteľt a társash ázza| megkotendő támogatási szerzodés a|áírására.

FeIelős: poIgármester
Határido: 2017. február 06.

A Gazdá|kodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: atátmogatási szeľződés a|áÍrásra keľült.

104/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (4 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YI||, Szentkirályi u
23. szám a|atti társashźz kéményseprő-járda építése tárgyában benyújtott pá|yázatának támogatására
423.005 Ft vissza nem térítendó és 423.005 Ft kamatmentes kcilcsöntámogatás megítélését javasolja, és

felkéri a polgármestert a társash ázzalmegkotendő támogatási szerzőďés a|áírásátra'

Felelős: polgármester
Határidő: f017. február 06'

A Gazdálkodási ÜeYosztálv tájékoztatálsa alapján: atámogatálsi szeľződés aláíľásľa keľiilt.

105/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pźiyázatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Kjss Jóuef u
11. szźtm alatti táľsasház pályázaton kívüli támogatós keretében bejárati kapu vakolása, pincei falľész
beomlás felfalazása tárgłóban benyújtott pá|yázatának támogatásźtra 248.355 Ft vissza nem térítendo
támogatás megítélését javasolja, és felkéľi a polgármesteń a társasházza| megkötendő támogatási
szer ző dés a| áir ásźtr a.

Felelős: polgáľmester
Határido: 20|7, februźr 06'

A Gazdálkodási Üwosztálv tájékoztatátsa alapján: a tátmogatálsi szeľződés a|áírásra keľĺilt.

106/2017. [II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A TársashaziPáiyźzatokatB|birá|ő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Tolnai Lajos u
40. szám alatti társashźtz páIyázaton kívüIi támogatas keretében pincei szennyvízvezeték részleges cseréje
tórgłában benyújtott pá|yázatának támogatástlra250.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését
javasolja, és felkéri a polgármestert a társashíłz'z'a| megkotendő támogatási szerződés a|áirźsźtra'

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. február 06.

A GazdáIkodási Üwosztálv tájékoztatálsa alapján: atámogatási szeľződés a|áírásra keľÍilt.

107/2017. oI.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A TársasháziPá|yázatokatE|bírá|ő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Fiumei út 21-
23. szám alatti táľsasház IV. lph. gaz alap- és felszóĺló vezetékeinek cseréje tárgyóbarl benyújtott
pá|yázatźtnaktźtmogatásźra 499.845 Ft vissza nem téľítendo és 499.845 Ft kamatmentes kĺjlcsöntámogatás 
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megíté|ését javasolja, és fe|kéľi a polgármestert a társasházza| megkötendő támogatási szerződés
a|áírására.

FeIeIos: polgármester
Határidő: f01] . februźr 06.

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a támogatálsi szerződés aláíľásra keľü|t.

ĺ08/2017. (II.0ó.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yäzatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIil., Jóuef körút
34. szátm alatti társashtn IV. emeleti korfolyosó felett ihlegtető készítése, annak csatornázása, és lift kĺ;Iső
festése tárgłában benyújtott pá|yázattnak támogatásźra 587.195 Ft vissza nem térítendo és 587.l95 Ft
kamatmentes kö|csöntámogatás megíté|ését javasolja, és felkéri a po|gáľmestert a tźrsasházzal
megkötendő támogatási szerződés a|áír ására.

FeIelős: polgármester
Határido: 2011 . február 06.

A Gazdálkodási Üeyosztálv tájékoztatálsa alapján: a támogatálsi szerződés aláíľásľa került.

109/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII, Kardcsony
Sdndor u 4. szám alatti társasház ftggőfolyosó szerkezetjavítósa, és főbejdrat felújítása tórg1ńban
benyújtott pá|yázattnak támogatására 850.000 Ft vissza nem térítendő és 850.000 Ft kamatmentes
kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármesteľt a társasházza| megkötendő támogatási
szerződés a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|7 . februfu 06.

A GazdáIkodásĺ ÜgvosztáIv tájékoztatálsa alapján: a támogatálsi szeľződés aláírásra kerĺitt.

111/2017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (4 ieen.0 nem szavazattal. l taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pźiyázatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Vas u 2/B
szám a|atti társashźn VII. emeleti teraszok _ födémszerkezeti elemek _ és homĺoltzat részleges felújítása
tdrgłóban benýjtott pá|yázatának támogatásźra |.332.f55 Ft vissza nem térítendő és 2.474.|87 Ft
kamatmentes kolcsöntámogatás megítélését javasolja, és felkéľi a polgáľmestert a társasházza|
megkötendő támogatási szęrződés a|áírásära.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: f0|7. februźr 06.

,Ą Gazdálkodási UeYosztály tájékoztatálsa alapján: a tálmogatási szerződés aláíľásľa keľĺilt.

11212017. (II.06.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Tfusasházi Pá|yázatokat ElbíráIó Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Kenyérmező u
6. szźlm alaffi táľsasház udvari fekvőeresz cseréje tórgyában benyújtott pá|yázattnak támogatására
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1,72.147 Ft vissza nem térítendo és 11f.147 Ft kamatInentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja, és

felkéri a po|gármestert a társash ázza1 megkötendo támogatási szerződés aláírására.

FeIe|os: polgármester
Határidő: f017. fębruźr 06.

A Gazdálkodási Üeyosztá|v tájékoztatása alapján: a támogatálsi szerződés aláíľásľa került.

113/2017. (II.06.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A TársasháziPá|yázatokat Elbírá|ó Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y|II., Népszínhliz u
22. szźlm alatti társasház,,Világos Kapualjak,' pályazat keretében benyújtott pá|yázatának támogatására
834.647 Ft vissza nem térítendő támogatás megítéIését javasolja, és felkéri a polgármestęrt atársashtnzal
megkötendo támogatási szerződés a|áirásáľa.

Fele|ős: polgármester
Határidő: f0|7. február 06'

A Gazdálkodási Ügvosztá|v tájékoztatálsa alapján: a támogatási szeľződés a|áírásra keľĺilt.

Javaslat a beérkezett tdrsas házi pdly dzato k elbírálds úra

11712017. (fV.10.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazatta|.0 taľtózkodás mellett)

A TársasháziPźiyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Népszínhdz u.

27. szźm alatti társashźu ,,Világos Kapualjak'' pályazat keretében benyújtott pźiyázatánaktámogatására
446.355 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert atársasházza|
megkĺitendő támogatási szerzódés a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április l0.

A Gazdálkodási ÜgvosztáIv tájékoztatátsa alapján: a tálmogatálsĺ szeľződés aláíľásľa keľiilt.

118/2017. (fV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pźiyázatokat E|bíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest YIII., Déri Miksa u
6. szám alatti táľsasház ,,Vilógos Kapualjak,, pályazat keretében benyújtott pá|yźzatának támogatásáľa
3 6 1 .000 Ft vissza nem térítendő tamogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a tźtrsasházza|

megkötendő támogatási szerzódés a|źśrźsára.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20t7. ápri|is 10.

A Gazdátkodási Üevosztá|v táłjékoztatálsa alapján: a támogatálsi szeľződés a|áírásra keľiilt.

119/2017. (TV.10.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás me|lett)

A Táľsasházi Ptiyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dö,nt, hogy a Budapest YIII., Baross u. 3.

szám a|atti társasház ,,Világos Kapualjak', pályázat keretében benyújtott pá|yázatának támogatására ltl
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798.400 Ft vissza nem térítendo támogatás megítélését javasolja, és fe|kéri a po|gánnestert atársasházza|
megkötendo támogatási szerződés a|áírására.

Fe|elős: po|gánnester
Határidő: 20l 7. április 1 0.

A Gazdálkodási Üevosztálv tájékoztatása alapján: atámogatási szeľződés aláíľásľa kerü|t.

120/2017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen" 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Társashazi Pá|yázatokat ElbíráIó Ideiglenes Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest Y|il., Nagy Fuvaros
u 18. szám a1aÍti társasház ,,Világos Kapualjak', pályázat keretében benyűjtott pá|yázatźtnak

támogatására27.140 Ft vissza nem térítendo támogatás megítélését javasolja, és felkéľi a polgármestert a
tár sashĄzzal me gköten d ő tźlmo gatási szer ződés a|áír tsár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. ápľilis 10.

A Gazdálkodási Üeyosztálv tájékoztatálsa alapján: a támogatáłsi szeľződés aláírásľa keľült.

12112017. (fV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá'|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y|II., Tavaszmező u.

10, szám a|atti társasház,,Viĺógos Kapualjak,,pályazat keretében benyújtott pá|yázatának támogatásáľa
446.700 Ft vissza nem téľítendő tamogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert atátsasházza|
megkötendő támogatási szerzódés a|źńrására.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2017. ápľilis 10.

A Gazdálkodási Ügvosztátv tájékoztatálsa alapján: atámogatási szeľződés aláíľásľa keľült.

12212017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Társashazi Pźiyázatokat E|birźió ldeig|enes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Tömő u 33/B
szźlm a|atti tźrsashtz ,,Világos Kapualjak,, pólyazat keretében benyújtott pźłyázatźnak támogatására
443.357 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társashźnza|
megkötendő támogatási szerződés a|áírźsźra.

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2017. ápľilis l0.

A Gazdálkodási Üevosztálv tájékoztatálsa alapján: atámogatálsi szeľződés aláíľásľa keľiilt.

12312017. (TV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazaffal.0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pályánatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y|II., Baross u 4l.
szám a|atti társasház ,,Vilógos Kapualjak,, pályózat keretében benyújtott pá|yźaattnak támogatásáľa
445.063 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert atársasházza|
megkötendő támogatási szerződés a|áírásźra.
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Fe|e|ős: polgármesteľ
Határido: 2017. április l0.

A Gazdálkodási Üwosztály tájékoztatźlsa alapján: atámogatátsi szerződés aláíľásra keriilt.

12412017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal,0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pźĺ|yźnatokat Elbírá|ó Ideiglenes Bizottság Ĺrgy dönt, hogy a Budapest Y|||., Reguly Antal
lL 2I. szám alatti társasház ,,Világos Kapualjak,, pályazat keretében benyújtott pźiyázatźtnak
támogatására 853.000 Ft vissza nem téľítendő támogatás megíté|ését javasolja, és felkéľi a polgármestert

a tár s asházzal m e gköten dő támo gattts i s ze ľző dés al áír źs ár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.

A Gazdálkodási Üeyosztálv tájékoztatása alapján: a támogatátsi szeľződés aláíľásľa keľiilt.

125/2017. (TV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá|ytnatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YII., Jĺíaef körút
14. szám alatti társasház ,,Vildgos Kapualjak,, pályázat keretében benyújtott pá|yźzatának tĺźmogatására
450.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a po|gármestert atársashźnza|
megkotendo támogatási szerződés a|áirására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. április 10.

A Gazdálkodási Üeyosztálv tájékoztatása alapján: atálmogatási szeľződés a|áírásra került.

12612017. (rV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen. 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A TársashaziPéiyénatokat.E|bírá|ő Ideiglenes Bizottság ligy dönt, hogy a Budapest VIII', ffjs Fuvaros u.

9/C szém alatti táľsasház ,,Vilógos Kapualjak,, páIyózat keretében benyújtott pá|yázatának támogatására
355.I43 Ft vissza nem térítendő t.ámogatás megítélését javasolja, és felkéľi a polgármestert atársashtnzal
megkötendő támogatási szerződés a|áirźsźra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. április l0.

A Gazdálkodási Ügvosztálv tájékoztatátsa alapján: a támogatálsi szerződés a|áíľásľa keľĺilt.

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

A TársasháziPá|yázatokat E|bírá|ó Ideiglenes Bizottság ligy dönt, hogy a Budapest YII|., Vas u 14. szátm

a|atti társash áz ,,Világos Kapualjak,, páĺyázat keretében benyújtott ptilyázatźnak támogatására 446.990 Ft
vissza nem téľítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármesteľt a tźrsashénza|

megkötendő tamogatási szerződés a|áirására.

Felelos: polgármester
Határidő: 2017. ápľilis 10.
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A Gazdátkodási Üeyosztáty tá!ékoztatálsa alapján: a tálmogatźlsi szeľződés aláírásra keľült.

128/2017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokatE|bírá|ő Ideiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Buĺla'pest YI||., Népszínhdz u.
57. szźlm alatti társasház ,,Világos Kapualjak', pályázaĺ keretében benyújtott pá|yázatának támogatására
436.749 Ft vissza nem térítendő támogatás megíté|ését javasolja, és fe|kéri a polgármestert atfusasházza|
me gkötendo támogatás i szerződés a|áír ásáĺa.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: 20l7. ápriIis 10.

A Gazdálkodásĺ Ügvosztá|v tájékoztatálsa alapján: a tátmogatálsĺ szeľződés aláíľásľa keľült.

12912017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A TársasháziPźiyázatokat Elbíľá|ó Ideig|enes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest YIil., Kdlvdria tér 16.
szźtm a|atti társasház ,,Világos Kapualjak,, páIyózat keretében benyújtott pá'|ytnatának támogatására
436.749 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és fe|kéri a polgármestert atársasházza|
megkötendő támogatási szerzódés aláírására.

Fele|ős: polgármester
Határido: 20l7. április 10.

A Gazdá|kodási ÜgYosztály tájékoztatálsa alapján: atámogatási szeľződés aláíľásľa keľiilt.

130/2017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yźvatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság tigy dönt, hogy a Budapest YIII., Lujza u 1/B
szám alat1i társashźz ,,Világos Kapualjak,, páIyázat keretében benyújtott pä|yźnatának támogattsźra
400.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és fe|kéri a polgármestert atársasház'zal
megkötendő támogatási szerződés a|áirására.

FeIelos: polgármester
Határido: 20l7. április 10.

A Gazdálkodási Üevosztátv tájékoztatálsa alapján: a támogatási szerződés a|áíľásľa keľiilt.

131/2017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Auróra u 3.
szám a|atti társashźn ,,Világos Kapualjak,, pályazat keretében benyújtott pá|yázatának támogatására
436.749 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert atársasházza|
megkotendő támogatási szerződés a|áírźsára.

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

A Gazdálkodási ÜgYosztálv tájékoztatálsa alapján: a támogatási szeľződés a|áirásrz keľült.
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13212017. [V.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíráló ldeig|enes Bizottság úgy dont' hogy a Budapest VIIl., Baross u. 87/A
szám a|atti táľsasház ,,Világos Kapuaĺjak,, páĺyázat keretében benyújtott pá|yázatźnak tárnogatására
390.000 Ft vissza nem téľítendő támogatás megíté|éSét javasolja, és felkéri a po|gármestert atársasházza|
m e gkoten do támo gatás i szerződ és a|áír ásźtr a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 l 7. ápri|is 1 0.

A Gazdá|kodási ÜeYosztáIy tájékoztatálsa alapján: a támogatási szeľződés aláíľásľa keľült.

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

A Táľsasházi Pá|yázatokat ElbíráIó Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Tavaszmező u.

19-21. szám a|atti tźrsasház ,,Világos Kapualjak'' pályazat keretében benyújtott pá|yázatźtnak

tźtmogatására 436.149 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja' és felkéľi a polgármestert
a Ítr s asházzal m e gköte n do tźmo gatás i s zeľző dés a| áir ésár a.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2017. április l0'

A Gazdálkodási ÜgvosztáIv tájékoztatása alapján: a támogatási szeľződés a|áíľásľa keľiilt.

13412017. (TV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíráló ldeig|enes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIil., Szildgyi u 2,

szám a|atti társashźz ,,Vildgos Kapualjak,' páĺyazat keretében benyújtott pźiyázatźtnak támogatására
436.749 Ft vissza nęm térítendő ĺámogatás megítélését javasolja, és felkéri a po|gármestert atátsasházza|
megkotendő támogatási szerződés a|źirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.

A GazdáIkodási Üevosztály tájékoztatálsa alapján: a támogatási szerződés a|áírásra keľĺilt.

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

A Társasházi Pźńyázatokat Elbíľá|ó ldeiglenes Bizottság úry dönt, hogy a Budapest YI|I., Korónyi
Sóndor u I0. sztlm a|atti társasház ,,Világos Kapualjak'' pályazat keretében benyújtott pá|yázatának
támogatására 436.7 49 Ft vissza nem térítendő támogatás megíté|ését javasolja, és felkéri a polgáľmesteľt
a tźr s asházzal m egköten dő támo gatás i szerző dé s al áir źs źtr a'

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. ápri|is l0.

A GazdáIkodásĺ Üwosztálv tájékoztatása alapján: a támogatási szeľződés aláírásra keľĺitt.

13612017. (fV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás melleff)
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A Társasházi Pá|yázatokat E|bírá|ó |deiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y|il., Lujza u. 4.
szám a|atti tfusasház ,,Világos Kapualjak'' páIyázat keretében benyújtott ptilyázatának támogatására
436.749 Ft vissza nem térítendő támogatás megíté|ését javasolja, és fe|kéri a polgármestęrt atźrsasházza|
megkötendő támogatási szerzodés a|áírására.

FeIelos: poIgármester
Határidő: 20ĺ7. ápriIis l0.

A GazdáIkodási Üevosztály tájékoztatálsa alapján: a tátmogatálsi szeľződés a|áírásra keľiilt.

13712017. (TV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazatta|.0 tartózkodás mel|ett)

A Társasházi Pá'|yázatokat Elbíráló ldeig|enes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Auróra u. 39.
szźtm a|atti társasház ,,Vildgos Kapualjak,, pályázat keľetében benyújtott pá|ytzatának támogatására
446.438 Ft vissza nem téľítendo támogatás megítélését javasolja, és felkéľi a polgármestert atársashézza|
megkötendő támogatási szerzodés a|źirására.

FeIelős: polgármester
Határido: 2017. ápľi|is l0.

A Gazdálkodásĺ Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a támogatási szeľződés a|áírásra kerü|t.

138/2017. (fV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás me|lett)

A TársasháziPá|yázatokat Elbíľáló ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest vII., Rdkóczi út 25.
szźtm alatti tźtrsasház ,,Yilágos Kapualjak,' páIyózat keretében benyújtott pźńyázatának támogatására
446.990 Ft vissza nem téľítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert atársasházza|
megkötendő támogatási szerződés a|áírźsára.

FeIelős: poIgármesteľ
Határidő: 2017. április 10.

A Gazdálkodási Üwosztály tájékoztatálsa alapján: atámogatási szeľződés aláíľásľa keľĺilt.

139/2017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokatB|bírá|ő ldeig|enes Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest VIII., fflb Stdció u. 7,

szám a|atti társasház ,,Vilógos Kapualjak,, páIyózat keretében benyujtott pźiyźnatának támogatásáľa
450.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javaso|ja, és felkéri a polgármestert atźrsashźnza|
megkötendő támogatási szerződés a|áírására.

Fele|ős: poIgármesteľ
Határidő: 20 l 7. április l 0.

A GazdáIkodási Üwosztálv tájékoztatálsa a|apján: atámogatási szeľződés a|áírásra keľĺĺlt.

140/2017. (fV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen. 0 nem szavazatta|" 0 taľtózkodás me|lett)

A Társasházi Pźiyázatokat E|bíráló ldeiglenes Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest YIII', Vas u 15/A
szźtm a|atti társasház ,,ĺ/iĺágos Kapua|jak,, pályázat keretében benyújtott pźiyázatának tźtmogatására
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450.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és fe|kéľi a polgármestert atársasházza|
megkötendo támogatási szerződés a|áírásźra.

Fele|ős: polgármester
Határido: 20l7. április 10.

A Gazdá|kodási Ügvosztálv tájékoztatátsa alapján: a támogatátsi szeľződés a|áírásra került.

14112017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen. 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mel|ett)

A Társasházl Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úry dont, hogy a Budapest YIII., Horvdth
Mihály tér 3, szám alatti társasház ,,Világos Kapualjak,, pályázat keretében benyújtott pályázatának
támogatására 450.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és fe|kéri a polgáľmestert

a ttr s asházza l m e gköten dő támo gatás i szerző d és a| áir ás ár a'

Felelos: poIgáľmester
Határido: 2017. április l0.

A Gazdálkodásĺ Ügvosztáty tájékoztatálsa alapján: a tímogatisi szeľződés aláÍľásra keľült.

14212017. (TV.10.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Ptilytnatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YII., Bérkocsis u
29. szám alatti táľsasház ,,Vilógos Kapualjak,, pdlyazat keretében benyújtott pá|yázatának támogatásáľa

450.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megíté|ését javaso|ja, és felkéri a polgármestert atársashźnza|

megkötendo támogatási szerzodés a|tirására.

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2017. ápľilis l0.

A Gazdálkodási Üeyosztálv tájékoztatálsa alapján: atámogatálsi szerzőđés aláíľásra keľült.

143/2017. (TV.t0.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazatta|.0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Ptiyázatokat Elbíráló tdeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest v|I., tjuői út 30.

sztlm a|atti társasház ,,Világos Kapualjak,, pályázat keretében benyújtott pályázatźtnak támogatására

450.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert attrsasházzal
megkötendő támogatási szerződés a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.

A Gazdálkodási ÜwosztálY tájékoztatálsa alapján: atámogatálsi szerződés aláíľásľa keľiilt.

144l20t7. (TV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mel|ett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest YIII., Kríldy u 9.

szám a|atti társasház ,,Viĺágos Kapualjak,, pályázat keretében benyijtott pźúyázatźtnak támogatására

f9o.487 Ft vissza nem térítendő támogatás megítéIését javasolja, és felkéri a polgármestert atársasházza]

megkötendő támogatási szerződés a|áirására.
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Felelős: polgánnester
Határidő: 20l7. ápi.ilis l0.

A Gazdálkodási t]eyosztáty tájékoztatáłsa alapján: a támogatátsi szeľződés aláírásľa keľü|t.

145/2017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ĺeen.0 nem szavazattal.0 tańózkodás me|lett)

A Társasházi Pályázatokat E|bíráló ldeiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest YUI-, rózsef körút
20. szám alatti társasház ,,Világos Kapualjak,, pdlyazat keretében benyújtott pźiyázatának támogatására
419.824 Ft vissza nem térítendő támogatás megíté|ését javaso|ja, és felkéri a polgármesteľt atźrsasházza|
megkötendő támogatási szerződés a|áir ására.

Felelős: polgármester
Hatáľido: 20l7. ápľiIis 10.

A Gazdálkodási Ügvosztálv tájékoztatátsa alapján: atámogatási szeľződés aláírásra keľült.

14612017. (fV.10.) sz. TPIB határozat (5 ĺeen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A TársasháziPá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság rigy dönt, hogy a Budapest Y|il., Bezerédi u I3.
szźtm a|atti ttrsashta ,,Világos Kapualjak', pálydzat keretében benyújtott pá|yázatźtnak támogatására
450.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és fe|kéri a polgármestert atársasházza|
megkötendő támogatási szerzódés a|źirására.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: f0|7. źtpti|is 10.

A Gazdálkodási Üwosztálv tájékoztatálsa a|apján: a tálmogatátsĺ szeľződés a|áíľásľa keľült.

14712017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen. 0 nem szaÝazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Táľsasházi Pá|yźratokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest YIII., Lujza u 38.

szám a|atti társasház ,,Világos Kapualjak,, pdlyazat keretében benyújtott pá|yázatának támogatźsźra
323.183 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert atársasházza|
megkötendő támogatási szerződés a|áírásźlra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l7. április 10.

A Gazdálkodási Üwosztálv tájékoztatálsa alapján: atámogatálsi szeľződés aláíľásľa keľtilt.

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

A Társasházi Ptńyázatokat Elbíráló Ideiglenes BizotÍsäg úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Kaľdcsony
Sdndor u 25. szám a|atti társasház ,,Világos Kapualjak,' pályĺźzat keretében benyújtott pá|yźnatának
tttmogatására 358.908 Ft vissza nem térítendo támogatás megítélését javasolja, és felkéľi a polgármesteľt
a tár s ash ázzal m e gköten dő támo gatás i szerző d é s a| áír ás ár a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l7. ápľilis l0.
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A Gazdálkodási ÜevosztáIv tájékoztatátsa alapján: atámogatálsi szeľződés aláírásra keľüIt.

14912017. (fV.l0.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazatta|.0 tartózkodás me|lett)

A Társashazi Pźt|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y|I|., Leonardo Da
Vinci u. 43/B szám alatti társasház ,,Világos Kapualjak', pályázat keretében benyújtott pá|yázatának
támogatásźra 301 .1f0 Ft vissza nem térítendo támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert
a tár s ashtnzal m e gkote n d ő támo gatás i szerző d és a| áír ás ár a.

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.

A GazdáIkodási Ügyosztály tájékoztatátsa alapján: a támogatátsi szeľződés aláírásľa keľü|t.

150/2017. (TV.10.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás me|lett)

A Társasházi Pźiyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIil., IIIés u. 4. szźtm

alatti társasház,,Világos Kapualjak,'páIyazat keretében benyújtott pä|yázatźnak támogatására293.570Ft
vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházza|
megkötendő támogatási szerzodés a|áir ására.

FeIelős: poIgármester
Határido: 2017. április l0.

A Gazdálkodási Üevosztály tájékoztatátsa alapján: atámogatálsi szeľződés aláíľásľa kerü|t.

151/2017. (fV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás me|lett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dtint, hogy a Budapest YIII., Dankó u 35.

szám alaÍti társasház ,,Világos Kapualjak,, pályázat keretében benyújtott pá|ytnatának támogatására
354.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert atársashtnza|
megkötendő támogatási szerződés a|áírására.

Felelos: poIgármester
Határidő: 2017. ápri|is 10.

A GazdáIkodási Ügyosztálv tájékoztatátsa a|apján: z tálmogatási szeľződés a|áírásra keľiilt.

15212017. (TV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A TársasháziPá'|yénatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII, Csepreghy u
l-3. szám alatti társasház ,,Világos Kapualjak,, pólyázat keretében benylijtott pźiytnatának támogatására
400.000 Ft vissza nem térítendő tźtmogatźs megítélését javasolja, és felkéri a polgáľmestert atársasházza|
megkotendő támogatási szerződés a|áirására.

FeIelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20l7. ápľilis l0.

A Gazdátkodási tieYosztálv tájékoztatátsa alapján: a támogatási szerződés aláíľásľa keľült.
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153/2017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazatta|. 0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat E|bírá|ó Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YII., Dankó u. 22.
szám a|atti társasház ,,Világos Kapualjak'' pályázat keretében benyújtott pá|yázatának támogatására
400.000 Ft vissza nem térítenclo támogatás megíté|ését javaso|ja, és felkéri a polgármestert atársasházzal
megkötendő támogatási szerzodés a|áír ására.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2017. ápľiIis 10.

A Gazdá|kodási Üevosztá|v tájékoztatálsa a|apján: a támogatási szeľződés aláírásľa keriilt.

154/2017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal" 0 taľtózkodás mel|ett)

A Társasházi Pá|yázatokat E|bíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., KisÍűludy u
19. szám alatti társasház ,,Világos Kapualjak,, pźiyázat keretében benyújtott pźiyázatának támogatására
38.500 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházza|
megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelos: polgármester
Határido: 2017. április 10.

A GazdáIkodási Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a támogatási szerződés a|áírásra keľĺilt.

155/2017. (TV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen. 0 nem szavazatta|. 0 taľtózkodás mellett)

A Társashźai Pá|yázatokat E|bírá|ő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Teleki tér 7.

szám a|atti táľsasház ,,Vilógos Kapualjak,, pályazat keretében benyújtott pá|yázatának támogatására
436.749 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a po|gármestert atársasházza|
megkötendő támogatási szerződés a|źirásttra.

FeIelos: polgármester
Határido: f017. ápri|is 10.

A Gazdálkodási Üeyosztálv tájékoztatálsa alapján: atámogatźlsi szerződés a|áÍľásra került.

156/2017. (TV.10.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A TársashaziPá|yázatokat E|bíráló Ideig|enes Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest vII[., Rókóczi tér 1I.
szám a|atti társasház ,,ľilágos Kapualjak'' páIyázat keretében benyújtott pźiyźzatának támogatására
436.749 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert atársasházza|
megkĺltendő támogatási szerzódés a|áirásźtra.

FeIelos: po|gármesteľ
Határidő: 2017. április 10.

A Gazdátkodási ÜeYosztálv tájékoztatálsa alapján: atálmogatási szeľződés aláíľásra kerü|t.

15712017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)
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A Társasházi Pá|yázatokat E|bíráló Ideig|enes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Y|il., Nap u. 4. szán
alatti társash áz ,,Viĺágos Kapualjak,, pályázat keretében benyújtott pá|yázatának támogatására 4f4.f50 Ft
vissza nem térítendó támogatás megítéIését javasolja, és felkéľi a po|gármestęft a társasházza|

megkötendo támogatási szerződés a|áírására'

FeIelős: poIgármester
Hatáľidó: 20l7. április 10.

A Gazdálkodásĺ Üevosztá|v tájékoztltátsa alapján: a támogatáłsi szerződés aláíľásľa került.

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

A TársasháziPźiytnatokat E|bíráló ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YI||., Vas u. 15/B
szám a|atti társasház ,,Világos Kapualjak,, pályázat keretében benyújtott pá|yázatának támogatására

355.600 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéľi a polgármestert atársasházza|

megkötendő támogatási szerzódés a|źśrására.

Felelős: polgármester
Határido: 2017. ápľilis 10.

A Gazdátkodási Üeyosztálv tájékoztatátsa alapján: a tálmogatísi szerződés aláíľásľa keľült.

159/2017. (fV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A TársasháziPá|yázatokat Elbírá|ó Ideiglenes Bizottság úgy dĺĺnt' hogy a Budapest YIII., Bauer Sdndor
u 12. szám a|atti társasház ,,Világos Kapualjak', pályázat keretében benyújtott pá|yázatának

támogatására343.O9f Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert

a tár s asházzal m e gköte n do támo gatás i szerzodé s a|áír ás ár a.

Felelos: polgármester
Határido: 20l7. április l0.

A Gazdálkodásĺ Üwosztály tájékoztatálsa alapján: atámogatálsi szeľződés aláíľásra keľült.

160/2017. (TV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A TársashaziPá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest YIII., Kenyérmező 8.

szám a|atti tátsashźn ,,Világos Kapualjak'' pdlyázat keretében benyújtott ptńyázatának támogatására

450.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert atársashć,z,z'a|

megkötendő támogatási szerződés a|áírásźra.

Felelos: polgáľmester
Határido: 2017. április 10.

A Gazd á t ko d ás i tieyos ztálv tíj ékoztatátsa ala pj á n : a tálmogatási szeľződés aláírásľa került.

161/2017. (TV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen. 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A TársasháziPá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dont, hogy a Budapest VIII., Visi Imľe u.

11. szám a|atti társashta ,,Világos Kapualjak'' pźilyázat keľetében benyújtott pá|yázatának
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I

támogatásáľa 450.000 Ft vissza nem téríteIldő támogatás megíté|ését javasolja, és fe|kéri a
. po|gármestert atársasházzal megkotendótámogatási szeľzodés a|áírására.

l Felelős: polgánnester
j Határidő:2Ol7. ápri|is l0.

i a. Gazdátkodásĺ Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: atámogatálsĺ szeľződés a|áíľásľa keľĺilt.
i

: 16212017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás me|lett)

I A Tźrsasházi Pá|yázatokat Elbírá|ó ldeig|enes Bizottság úry dönt, hogy a Budapest VIII., Bíró Lajos
. u. 50-52. szám a|atti társasház ,'Világos Kapualjak'' pá|yénat keretében benyújtott pá|yázatźnak

támogatźsára 410.972 Ft vissza nem térítendő támogatás megíté|ését javasolja, és felkéri a
p o l gárm e ste ń a tár sash ázzal m e gköte n dó támo gatás i szęrződé s al źir ásár a.

l pele|ős: polgármesteľ
1 Határidő:2017. április 10.
)

i A Gazdálkodási Üeyosztálv tájékoztatása alapján: atámogatálsi szeľződés a|áírásra keľült.

i

] 163/2017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Táľsasházi Pźiyázatokat Elbíráló ldeig|enes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII.' AlÍtildĺ u. 3.
j szám a|atti társashtn,,Világos Kapualjak'' pá|yázat keretében benylijtott pá|yázatának támogatására
l 427.48f Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és fe|kéri a polgármestert a
] társasházza| megkcitendő támogatási szerződés a|äírásźra.

I

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l7. ápľiIis l0.

;..
A Gazdálkodási UevosztáIv tájékoztatálsa alapján: atámogatási szeľződés a|áírásra keľĺilt.

. 16412017. (TV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 igen. 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

l A Tźttsasháľ;iPtůyázatokat Elbíráló Ideiglenes BizotÍság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Kőľis u. 12.
szám a|atti társasház,,Világos Kapualjak'' pźiyázat keretében benyújtott pźúytaatźtnak támogatására. 421.|32 Ft vissza nem térítendő támogatás megíté|ését javasolja, és felkéri a polgármesteľt a

. .ársashźnza| megkötendő támogatási szerződés a|áírásźtra.

FeIelős: polgármester
] Határidó:ZOl7. ápľilis l0.
I

l._
i ,ł' Gazdálkodási Uevosztálv tájékoztatálsa alapján: atámogatási szeľződés aláíľásľa keľůilt.

i 165/2017. (TV.10.) sz. TPIB határozat (5 ieen.0 nem szavazatta|.0 tartózkodás mel|ett)

A Társashazi Pźůyázatokat E|bírá|ő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., József u.
61. szám alatti társashtz ,,Világos Kapua|jak'' pá|yázat keľetében benyűjtott pźiyéľatźnak
támogatźsára 44|.158 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
p o l gáľm e stert a táľs ash á zzal me gköten d ő tám o g atási szer ző dés a\ áír ásár a.

# Ů4,



Felelős: po|gármester
Határidő: 20l7. ápriIis l0.

A GazdáIkodási ÜgYosztáIv tájékoztatźtsa alapján: atámogatási szerződés a|áírásra keľült.

166/2017. (IV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Kis
Fuvaľos u. 5. szám alatti társashźtz ,,Yi|ágos Kapualjak'' pá|yázat keretében benyújtott pá|yźzatának
támogatására 446.449 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
p o l gárm e stert a társ as h á zza| me gkoten d ő tám o g atási szer ző d és a| áír ásźľ a.

Felelos: po|gármester
Határidő: 2017. április l0.

Á Gazdá|kodási Ügvosztálv tájékoztatátsa alapján: a tátmogatási szerződés aláíľása folyamatban
van, mert a ľiivid kĺvĺtelezési határidőre tekintettel a köztis képvise|et haladékot kért az
alá'írásra

16712017. (IV.10.) sz. TPIB határozat (5 igen.0 nem szavazatta|.0 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pźilyázatokat EIbíľáló Ideig|enes Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest VIII., Baľoss u.

84. szám a|aÍti társashźn ,,Világos Kapualjak'' pá|yázat keretébęn benyújtott pá|yázatźtnak

támogatásźta 446.449 Ft vissza nem téľítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
p o l gáľme stert a társ ash á zza| me gkoten d ő támo g atási szer zó dés al áír ásźtr a.

Felelős: poIgáľmester
Határidő: 2017. április l0.

A Gazdá|kodási tjevosztály tájékoztatźlsa alapján: a támogatálsi szeľződés a|áÍľása folyamatban
van, meľt a ľövid kĺvitelezési hatáľidőre tekintettel a ktiziis képviselet haladékot kért az
aláíľásľa

t68/2017. (TV.10.) sz. TPIB hatáľozat (5 ieen.0 nem szavazatta|.0 taľtózkodás mellett)

A TáľsasháziPá|yźnatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság úry dönt, hogy a Budapest VIII., II. János
Pál pápa tér 6. szám alatti társasház,,Yi|ágos Kapualjak'' pá|yźzat keretében benýjtott pźiyázatának
támogatásáta f8.766 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a
polgáľmestert a taľsasházza| megkotendő támogatźĺsi szeruődés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l7. április 10.

A Gazdálkodási Üeyosztálv tájékoztatálsa alapján: atámogatálsi szeľződés aláíľásľa kertilt.

A beszámo|ő |ezźrva..20|7 . augusńs 25-én.
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4. sz. melléklet

ravaslat a Snrart Ci,ty lĺIeiglenes Bizottslig Ügyrendjének elfogadásdra

2/2016. (XII.05.) sz. SCIB hatáľozat (6 ĺeen.0 nem szavazattal. 0 tańózkodás mel|ett)

A Smart City Ideiglenes RizotÍság rigy c|önt, hogy elfogaĺĺja a határozat mellékletét képező Ügyľendet.

Felelős: elnök
Határidő: 2016. december 5.

A Váľosvezetési Ügvosztálv Szervezési és Képviselői lľoda tájékoztatátsa alapján: Az Ügyľend
a|áíľása megttiľtént, ahatározat végľehajtása további intézkedést nem igényel.

zfutekintés a Smart City programok megvalósullźsa kapcstźn törtlźnt eseményekrőI

3/2016. (Xn.05.) sz. SCIB határozat (6 ieen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás me|lett)

A Smart City Ideiglenes Bizottság úgy d<int, hogy elfogadja Vĺĺrös Tamás javaslatát arra vonatkozóan,
hogy a Lechner Tudásközpont szakétő képvise|ői kerĹiljenek meghívásľa a Bizottság f0|7. évijanuár
9-i ülésére.

..' ! Felelős: e|nök
ji Határidő: 2017. január 6'

i A Váľosvezetési Üwosztálv Szeľvezési és Kéĺrviselőĺ Iroda tájékoztatálsa alapján: A Lechneľ
i T'udásktizpont képvise|őinek meghívása a f0|7. januáľ 9-i ĺilésľe megtöľtént.

Attekintés a Smart City programok megvalósuldsa kapcsdn történt eseményekľőI

2/2017. (I.09.) sz. SCIB határozat (5 igen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Smart City ldeig|enes Bizottság úgy dönt, hogy felkériaJózsefvárosi onkoľmányzatot a Lechner
Tudásközponttal történő együttműködési megál|apodás megkötésére 20|7. januáľ 31-i határidővel.

Fe|e|ős: e|nĺjk
Határidő: 20|7 . január 3|.

A Jeeyzői Kabinet tájékoztatása alapján: Az egyĺittműködési megáIlapodás a Lechneľ
Tudásközpont és a Józsefuárosi Onkoľmányzat között a|áírásra került f0|7.02.28-i dátumma|.

3/2017. (I.09.) sz. SCIB hatáľozat (5 ieen. 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Smart City ldeiglenes Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a Jőzsefvárosi Polgármesteri Hivatalt' illetve
a Rév8 ZÍt.-t, hogy a Bizottság által meghatározotÍ' tartalommal készítse el a Smart Ciý stratégia
megírására vonatkozó pźily ázati kiíľás tervezetét.

ľe|e|ős: eInö'k
Határidő: A Smart City Ideiglenes Bizottság következő,2017. február 6-i ülése

','Üfl



A Jeevzői Kabinet és a Rév8 Zľt. tájékoztatása alapjánz a szo|gáltatás megrendeléséľe
vonatkozó ajánlattételi felhívás kidolgozása megttiľtént, aľľól a Bizottság a 1/f0|7. (II.13.) sz.

határ ozatába n dö n tött.

Attekintés a Smart City programok megvalósuldsa kapcsĺźn tijrtént eseményekről

7/2017. (II.13.) sz. SCIB hatáľozat (4 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Smart City ldeiglenes Bizottsáe űgy dönt, hogy _ a javasolt módosításokkal - elfogadja a

,,Józsefváros Smart City stratégiájának kidolgozása,, tárgyű, kozbeszerzési étékhatárt el nem éľő
beszerzésj eljárásban az áraján|atkérés, illetve a nyeľtessel kötendő megbízási szerződés főbb tata|mi
elemeit.

Felelős: polgármester
Határidő: f017. február 13.

A Jewzői Kabinet és a Rév8 Zľt. tájékoztatása a|apján: A ,oJózsefuáľos Smaľt City
stratégiájának kidolgozása,, tárgyŰl, közbeszerzési értékhatárt el nem éľő beszerzési eljáľás
áraján|at-kéľési dokumentációja és a megkötendő megbízási szeľződés főbb tartalmi elemei - a
bizottsági iilésen elhangzott észľevételekkel, kĺegészítésekkel - módosításľa, véglegesítésľe
keľü|tek 2017. febľuárjá.ňan, Ezt ktivetően a beszerzési eljáľás lefolytatása megttiľtént; a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 586/2017. (uI.19.) sz. határozatában a beszeľzési
eljáľást eľedményte|ennek nyilvánította és felkéľte a polgármesteľt, hogy gondoskodjon az űj,
kőzbeszerzésĺ éľtékhatárt el nem éríi beszerzési eljáľás lefolytatásáról.

A beszámol ő |ezárva: 20 1 7. aususztus l 5-én.
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