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Gondos Judit
Mezd Agnes
Palfi Gergely

Verbs Tamas alelnok 
Dr. Szilagyi Demeter 
Stettner Istvan

Jelenlevo meghivottak: dr. Vorbs Szilvia - Aljegyzd, Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi 
Ugyosztdly vezetoje, Bodnar Gabriella - a Gazddlkoddsi LJgyosztdly ugyintezoje, Sztanek 
Endre — JGK Varosiizemeltetesi igazgato

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Tisztelettel kbszbntbm a megjelent bizottsagi tagokat, a meghivott vendegeket es valamennyi 
jelenlevot. Budapest Jozsefvaros Onkormanyzat Kepviseld-testulete Varosiizemeltetesi 
Bizottsaganak 2021. evi 3. rendkiviili iileset megnyitom. A tbrvenyessegi feladatokat a mai 
bizottsagi iilesen Dr. Vorbs Szilvia aljegyzd latja el. Kerem, hogy kapcsoljak be a 
szavazdkesziilekeiket a letszam megallapitasa erdekeben. Jelen van 6 fo, hianyzik 3 fb. A 
Bizottsag hatarozatkepes. Tavolmaradasat bejelentette Stettner Istvan. Kesik Szilagyi 
Demeter es Vorbs Tamas. Tajekoztatom a tisztelt bizottsagi tagokat, hogy siirgosseggel, 
helyszini kiosztassal egy eldterjesztest kaptak: Tdjekoztato a 2021. evi faulletesrdl. 
Eloterjeszto: Sztanek Endre a JGK Vdrosuzemeltetesi Igazgatosdgdnak vezetoje. Szavazasra 
bocsatom a siirgossegi elbterjesztes napirendre vetelet. Elfogadasa eseten javaslom 1.2. 
szamon targyalni. A bizottsag vita nelkiil egyszerii tobbseggel dbnt. Kerem, szavazzanak.
6 igen, 0 nem, 0 tartdzkodassal a Bizottsag elfogadta.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 128/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dbnt, hogy az alabbi cimii siirgbssegi eldterjesztest 1.2. 
pent alatt felveszi a napirendjere.

Tajekoztato a 2021. evi faiiltetesrol
Eloterjeszto: Sztanek Endre - JGK Vdrosuzemeltetesi Igazgato
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Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A 2021. december 14-en kikuldott meghivo es az elobbi modositas szerinti napirendi javaslat 
megszavazasa kovetkezik. A bizottsag vita nelkul egyszeru tobbseggel hataroz a napirendi 
pontokrol. Kerem, szavazzanak.
6 igen, 0 nem es 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta a napirendet.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 129/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy az alabbi napirendet fogadja el:

NAPIREND

I. Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

1. Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely elharitasa iranti kerelmek 
elbiralasara
Eloterjesztd: Camara-Bereczki Ferenc Miklos - bizottsdgi elnok

2. Tajekoztato a 2021. evi faiiltetesrol
Eloterjesztd: Sztanek Endre - JGK Varosiizemeltetesi Igazgato

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Ugyrendi javaslatom, hogy csereljiik fel a napirendi pontokat, es a JGK kezdhessen a 
beszamolojaval. Kerem, szavazzunk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 130/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy az elfogadott napirend ket pontjanak sorrendjet 
felcsereli.

L Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

Napirend 1.1. pontja: Tajekoztato a 2021. evi faiiltetesrol
Eloterjesztd: Sztanek Endre - JGK Varosiizemeltetesi Igazgato

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Igazgato ur, parancsoljon.

Sztanek Endre
Koszonom szepen. Tisztelt Bizottsag! Azt a feladatot kaptam, hogy tajekoztassam a 



bizottsagot az idei evi, 2021. evi faultetesrol. Kicsit bovebben lett leirva. Szeretnem roviden 
tajekoztatni a bizottsagot, hogy a korabbi evek gyakorlatanak megfelelden idea is osszel 
ultettunk el fakat a keruletben. Jelen pillanatba 100 fa ulteteserol van szd, ezeknek a meretet 
es az egyeb megnevezeset majd a mellekletben fogjak latni. Ami a lenyeg ebbol az egesz 
leirasbol az, hogy 55 fat ultetunk uj fahelyre es 45 fat fogunk potolni kiilonbozo fahelyeken. 
Ebbol a 45 fahelybol 5 nagyon-nagyon regi fahely es 40 pedig uj fahelyekre vonatkozik. A 
masik, ami miatt meg tajekoztatni szeretnem a tisztelt bizottsagot, hogy jelen pillanatban 72 
darab fa mar elultetesre kerult, 28 fa ultetese meg folyamatban van. Ennek a beszerzese a 
napokban fog megtortenni. A fahelyeknek a kiasasa, talaj csereje mar megtortent, most mar 
csak azt varjuk, hogy a vallalkozd hozza a 28 darab fat es akkor el lesz ultetve. Remenyeink 
szerint december 31 -ig. Koszonom szepen.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Nagyon koszonom. A tegnapi testiileti iilesen Voros Tamas kepviselo ur tett fel ezzel 
kapcsolatban kerdest, es kerte azt is, hogy minden faiiltetesre vonatkozoan, igy a Fokerttol is 
kertem informacidt. Az idei evben 18 darab fat potolt a Fokert fapotlasi kotelezettsegbol 
fakadoan. A tavaly kivagott platant a Baross utcai epitkezesnel - a Muzsikus ciganyok 
parkjanal van egy epitkezes, es ott volt egy nagy, viszont beteg platan - sajnos nem tudtak 
potolni, mert parkoltak a fahelyhez nagyon kozel. Utana pedig a tusko furogep 
meghibasodott, ugyhogy meg az idei evben talan ev vegeig bk is sikeresen tudjak potolni a 
platant. Iden a Rakdczi uton, a Baross utcaban, az Orczy uton, az Ulloi uton es a Kerepesi 
uton ultettek fakat. Jovo tavasszal varhato fapotlas az Orczy teren, a Fiumei uton, a Hungaria 
koruton, a Baross utcaban es az Ulloi uton is. Szeretnem kerni a Tisztelt Hivatalt, hogy 
juttassuk el minden bizottsagi tagnak majd a beszamoldt, ezzel kiegeszitve, es Voros Tamas 
kepviselo ur is kapja meg irasban majd a valaszt. Nagyon szepen kbszbnbm a beszamoldt es 
az egesz eves munkajat az Igazgatdsagnak. Megadom a szdt Konczol David kepviselo urnak. 
Parancsoljon.

Konczol David
Koszonom szepen, elnok ur, en is szeretnem megkbszdnni az egesz eves munkajukat. 
Szerintem nagyon jd es eloremutatd ez a folyamat, ami elindult most a keruletben, ahogy 
megujulnak a zbldfeluleteink es a viragos teruleteink is. Tenyleg szd nem erheti a hazat. 
Elnok urat szeretnem megkerni, hogy a Fbkertet majd kerjiik fel, hogy a tavaly eliiltetett 
Rdkus korhaz parkjaban levo fak koztil az egyik sajnos kipusztult, es azt pdtoljak majd. Ott 
meg tart az idoszak, amikor ezt vallaltak, hogy cserelik. Illetve jd lenne, hogyha a Fokert 
kicsit komolyabban venne a munkajat a keruletben.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Igyekszem majd tolmacsolni kepviselo ur kereseit. Valoban, a Fokert iden egy 30%-os 
koltsegvetesi megvonasban reszesiilt sajnos. A kormanyzati megvonasoknak talan 6k voltak 
az egyik legnagyobb karvalloi a fovarosi cegek koziil. Bizom benne, hogy jovore nagyobb 
kdltsegvetessel tudnak dolgozni, es a keruletben tobbet es jobban tudnak teljesiteni majd. 
Igeretet kaptam a Fokert egyik kozepvezetbjetdl a Baross utcai fasor tavaszi karbantartasara, 
fiatalitasara, illetve az Orczy teri fak mielobbi potlasara. Itt kivagtak japan akacot, illetve a 
kinai etterem elott van egy regdta uresen allo fahely. Vegre sikerult a Fokertnel egy olyan 
kollegat talalni, akivel erdemi kommunikacidt tudunk folytatni, ugyhogy bizom benne, hogy a 
jbvoben ez gordulekenyebben fog menni. Megadom a szdt Barabas Jozsefnek, parancsoljon.

Barabas Jozsef
Koszonom szepen. Rd vid leszek. En is itt lakom a keruletben mar 31 eve, es en is 
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figyelemmel kiserem a JGK egesz eves munkajat es latom, hogy a lehetosegeikhez kepest 
teljesitenek, erejiikon feliil. Amikor lattam azt, hogy az egyik nap meg valamelyik utcasarkon 
van valami nem odaillo, akkor az a 2. vagy 3. napra rendszeresen el szokott tunni, ugyhogy 
szeretnem en is nagyon szepen megkoszoni az egesz eves munkajukat.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom szepen. Esetleg van-e meg kerdes, illetve hozzaszblas? Amennyiben nines, ugy a 
vitat lezarom. Szavaznunk nem kell, ez csak tajekoztato volt. Akkor nagyon szepen koszonjiik 
a tajekoztatast, igazgato ur.

Sztanek Endre
Koszonjiik szepen az elismerd szavakat. Tolmacsolni fogom a munkatarsaimnak. Koszonom 
szepen.

A Varosiizemeltetesi Bizottsag a tajekoztatot hatarozathozatal nelkiil tudomasul veszi.

Napirend 1.2. pontja: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely elharitasa iranti 
kerelmek elbiralasara
Eldterjesztd: Camara-Bereczki Ferenc Miklos - bizottsagi elnok

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. A tegnapi vita utan koszonom szepen, hogy ennyien 
megjelentek a bizottsag tagjai kozul, es a szerdai nap utan ez a rendkiviil ules lesz az idei 
evnek a zaro iilese. Igy nagyon szepen koszonom a Hivatalnak, hogy hosszu honapok 
aldozatos munkaja aran sikerult kitisztazni azokat a teteleket, melyeknek koszonhetoen most 
itt fekszik elottiink ez az eldterjesztes, es tudunk tamogatni tobb mint egy tucat jozsefvarosi 
tarsashazat nagyon fontos munkak elvegzeseben. En nagyon bizom benne, es azert fogok 
dolgozni, hogy a jovo evben tbbb forras alljon rendelkezesre a koltsegvetesben annal, mint 
ami iden eredetileg benne volt. Ez a penz, amit most szetosztunk, ez azon foliil van, amit az 
idei evben egyebkent a keriilet kbltsegvetese szant volna erre a celra. Mondom meg egyszer: 
koszonom szepen a Hivatalnak, es akkor beszelgessunk az eloterjesztesrdl. Megadom a szot 
Gondos Judit kepviselo asszonynak, parancsoljon

Gondos Judit
En minden pontjat szeretnem bsszefoglalni roviden. Azon meglepodtem ismet, hogy meg 19- 
es palyazatok is vannak benne, illetve 20-asak, amik nagyreszt vegul is elutasitasra keriilnek. 
Ezek alapjan en nem latom azt, hogy valoban sulyozottan veszi figyelembe az Onkormanyzat 
az eletveszely fogalmat es a szolgaltatasokbol valo kizarast, meet bent tartjak a palyazatokat 
ugy, hogy nem biztositanak ra tedezetet. Illetve be se hozzak targyalasra a bizottsagi ulesekre. 
Remelem, hogy a jbvoben mar nem lesznek ilyen problemak, hiszen pont az a celja ezeknek a 
palyazatoknak, hogy a tarsashazaknak akkor kell segiteni, amikor problema van, nem pedig 2 
ev utan elutasitjuk. A masik, hogy a 14-tdl 19-es sorig elutasitasra keriil egy olyan indokkal, 
ami egy mondvacsinalt indok, velemenyem szerint, hogy feltetelezhetd, hogy azota mar a 
kivitelezesi koltsegek emelkedtek, es nem biztos, hogy meg tudjak csinalni a hazak. 
Kerdesem: Megkerdeztek-e a tarsashazakat? Lettek-e tajekoztatva? Ami 2021. marciusi 
palyazat, amit odaiteliink helyesen, marcius ota is lenyegesen emelkedtek az epitoipari arak, 
tehat ez nem elfogadhato indok. Raadasul lehet-e tudni, hogy azokat a problemakat meg 
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tudtak-e valamilyen formaban valositani a tarsashazak? Ha megtudtak, akkor miert nem 
kapjak meg? Ha meg nem tudtak, akkor az Onkormanyzat nem segitett nekik, hogy ezeket 
megoldjak, es tovabbra is siralmas az, amit az Onkormanyzat biztosit a tarsashazi 
felujitasokra ezen a teren. Az mar nem is varhato, hogy normal felujitasokat tamogassanak. 
Amellett, hogy adnak egy minimalis keretet, peldaul hoi vannak azok az dsszegek, amit a 
regi, sokeves visszateritendb palyazatokbol a tarsashazak reszleteket visszafizetnek. Azok 
miert nincsenek ebben a keretben biztositva? Miert nines bele visszaforgatva? Es igazabol, 
amit kijegyzeteltem meg itt magamnak ezekbol a kiirasokbol, tehat miert a tarsashazat 
biintetik azzal, hogy az Onkormanyzat nem biral es nem biztosit ebben dontest iddben? Miert 
a tarsashazak vannak ezzel biintetve? Tehat nem eletszeru ez az egesz. Az egyik oldalon azt 
mondjak, hogy segiteni akamak az eletveszely elharitasban, a masik oldalon meg elutasitjak. 
Nem deriil ki, csak egy olyan indok, hogy feltetelezik, hogy talan nem lehet annyibol 
megcsinalni. Ezt hadd dontse el a tarsashaz. Tehat meg kellett volna oket keresni, kellett 
volna egy modositott koltsegvetest beadni vagy annyiban segiteni, amennyit kert, mert az is 
nagy segitseg egy haznak. Koszonom.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Akkor probalok sorban haladni. Alapvetden beszeltiink is mar korabban rola, a 2020. evi 
koltsegvetesben 300 millio Ft lett volna tarsashazi eletveszelyelharitasra, de mint tudjuk, es 
ami miatt szinte mindannyiunkon maszk is van, kozbelepett egy eleg komoly pandemias 
helyzet, nemesak ebben az orszagban, meg ezen a kontinensen, hanem az egesz vilagon. Es 
ebben ugyan vita van koztiink, de abban talan tobbsegunkben egyetertunk, hogy azert 
Magyarorszag nem jeleskedett abban, hogy a virus kezeleseben az onkormanyzatokat 
partnerkent tekintve lepjen fol, es segitse az onkormanyzatokat. Inkabb sajat eszkozeikkel 
probaltak ebben eldre haladni a sajatos modon. De, minden egyes tarsashazat, kozos 
kepviseldt megkerestiink es megkerdeztiik azt, hogy a beadott palyazatat meg tudja-e 
valositani vagy sem, esetleg megvaldsitotta-e azota vagy sem, es az epitoanyag arak nem 
feltetelezhetden mentek fol, hanem kimutathatoan, teljes mertekben alatamasztott modon. 
Hogyha behoztunk volna minden egyes palyazatot es esetleg a tobbseget elutasitottuk volna, 
akkor jogosan azt vethetne fol kepviseld asszony, hogy miert utasitottuk el. Minden egyes 
palyazatot tamogattunk, amelyet tudtunk, a rendelkezesre allo keretboL Volt egy idoszak, 
egy-masfel ev, az uj Testiilet megalakulasa es az On uj bizottsagi tagsaga kozott, amikor 
nagyon sok tarsashazat tamogattunk, de foleg inkabb a kisebb osszegu palyazatokat. Minden 
olyan palyazatot, ami 1-2-3 millio Ft volt, ha jol emlekszem, tamogattuk es prdbaltuk a lehetd 
leggyorsabban elbiralni. Viszont maradt benn a rendszerben, foleg nagyobb osszegu 
palyazatok maradtak bent, mint peldaul a most elutasitasra altalam javasolt Baross utca 59., 
ahol tetofelujitast kellene tamogatnunk, de biztos, hogy abbol az dsszegbol mar nem lehet azt 
a munkat megvaldsitani. Most elutasitjuk ezt a 3 palyazatot es a kisero levelben benne lesz az 
a felkeres, hogy legyenek szivesek es palyazzanak ujra egy uj koltsegvetessel. Volt tobb olyan 
haz, ahol idokozben kozos kepviseld-valtas tortent, es ezzel is a helyzetet tisztazzuk. En ugy 
gondolom, hogy az Onkormanyzat a penziigyi lehetosegeit figyelembe veve a lehetd legtobb 
mindenben tamogatja a tarsashazakat, de bizom benne, hogy a jovo evben ez nominalisan egy 
nagyobb dsszeg lesz. De az az dsszeg, amit Onok koltottek az utolsd 2 evben - a milliardos 
nagysagrendu -, az tobbet nem fog rendelkezesre allni ebben a keruletben, meg akkor sem, 
hogyha esetleg valamikor a tavoli jovoben ujra Onok kormanyoznak ezt a keriiletet. 
Szerintem az a mennyisegu kozpenz, amit elkbltbttek korabban a tarsashazakra, azt 
dnmagaban a kerulet nem tudja vallalni. Tehat ehhez egy komolyabb segitseg, komoly allami 
forrasbevonasra lenne sziikseg. A Testiileti ulesen beszeltiink - azt hiszem meg az alakuld 
iilesen pont Juharos Roberttel ertettiink abban egyet, hogy a keriiletnek az epiiletallomanya 
nagyon leromlott miiszaki ertelemben, es ez egy hatvaneves orokseg, ez nem az elmult 30 
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evben keletkezett. Itt egy komolyabb beavatkozasra lenne szukseg. Szamos nyugat-eurdpai 
varosban tortent meg allami szinten atgondolt modon a fovarost, illetve a helyi varosvezetest 
bevonva az epuletek energetikai, homlokzati es egyeb megujitasa varoskepi szempontok 
figyelembevetelevel. Nem gondolom azt, hogy egy 80 ezres lakosu fovarosi kerulet 
kbltsegvetese elbirna azt, hogy a keriileti epuletallomanyanak nagy reszet onerobol, a 
magantulajdonosokat tamogatva ujitsuk fol. Kell, hogy kapjunk hozza a jovoben segitseget 
allami, illetve fovarosi forrasokbol. Amit tudunk, addig is megtesziink az eletveszely 
elharitasa erdekeben, illetve kisebb bsszegu palyazatok tamogatasaval szamos uj elem jott be 
az idei evben es a jbvo evben is terveztink bevezetni tobbet. Udvar-zolditesi palyazat, Gang- 
zolditesi palyazat, Vilagos kapualjak palyazat visszahozatala egy picit atgondoltabb modon 1- 
2 kiegeszitessel. En bizom abban, hogy ez a bizottsag jol fog tudni mukbdni, jol fogunk tudni 
egyuttmukbdni szakmai szinten. Kepviseld asszony rendszeresen eljon a bizottsagi iilesekre, 
amit kdszdnbk, ugyanis ez a masik 2 fideszes tagrol nem mondhato el minden esetben, es az 
On elodjerol meg plane nem mondhato el. Mert az On elodje egyszer volt bizottsagi ulesen 
osszesen, de driilok, hogy On mindig eljon es Onnel lehet szakmai vitat folytatni, mert On 
erti, hogy mirdl beszelgetunk. Koszonjiik szepen a jogos kritikat, es a jovo ev elso 
negyedevenek vegen elfogadandd uj tarsashazi tamogatasokrol szolo rendelettel kapcsolatban 
meg lesz dolgunk, lesz mirol egyeztetniink. En szeretnem, hogyha kicsit atgondolnank azt, 
hogy hogyan tudunk tamogatni tarsashazakat. Tegnap mondtam Ferencz Orsolya kepviseld 
asszonynak, hogy azt is gondoljuk at, hogy hogyan tudnank esetleg tisztviseldtelepi kisebb 
albetetszamu hazakat is tamogatni. Tehat van boven feladat, megerett a rendelet arra, hogy 
egy ujat alkossunk, es ne toldozgassuk-foldozgassuk. Hogyha esetleg van meg olyan kerdes, 
amire nem valaszoltam, akkor azt tisztazzuk, illetve kemem az Ugyosztalyt, hogy erdsitsenek 
meg abban, hogy ugye beszeltek minden kbzos kepviseldvel a munkak elvegzesenek kapcsan. 
Koszonom szepen. Ugyosztalyvezetd asszony.

Borbas Gabriella
Minden tarsashazat vegigtelefonaltunk, tehat beszeltunk mindegyikkel. Akit tamogatasra 
javaslunk, az a 13, ok azt mondtak, nyilvan informalisan telefonban, tehat enol hivatalos 
dokumentum nem sziiletett, hogy a benyujtott tamogatasi igenybol meg tudjak valositani, meg 
tudjak oldani, megprobaljak megcsinalni a beruhazast, amire benyujtottak az igenyt. Az 
elutasitottak azok, akik azt mondtak, hogy tulajdonkeppen ebbol az eredeti igenyiikbdl mar 
nem jon ki a beruhazas, a felujitas, ugyhogy ott azt javasoltuk, vagy azt javasoljuk, hogy az 
elutasitasrol szolo levelben leimank azt, hogy palyazzanak ujra, es nyujtsanak be uj igenyt az 
uj koltsegvetessel. Az, hogy mi most bekerjunk egy uj koltsegvetest, nem ez a folyamat. 
Tehat a folyamat az, hogy d benyujtott egy tamogatasi igenyt egy koltsegvetessel, akkor neki 
A) vagy vissza kell vonnia es akkor egy uj tamogatasi igenyt uj koltsegvetessel kellene 
benyujtani, vagy B) a bizottsag elutasitja, es utana nyujtja be az uj tamogatasi igenyt uj 
koltsegvetessel.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom. Kdnczbl David kepviseld ur.

Kbnczol David
Azert az vicces, amikor azt halljuk, hogy mi buntetunk valakit, amikor igazabbl a kormany 
biinteti egesz Magyarorszagot. Szdval ez igy ertelmezhetetlen szamomra. Illetve alapvetoen 
azt is latni kell, hogy az a palyazati es tamogatasi rendszer, ami az elbzd vezetes alatt volt, az 
igazabol nem volt hasznos az ott lakdknak sem, mert altalaban a legtbbb ilyen palyazat 
homlokzat-felujitasra ment, es peldaul ha bemegyiink a Vig utca deli sarkan felujitott hazba, a 
homlokzatot nagyon szepen megcsinaltak a valasztasi evben, de belulrol rohad a haz. Igy 
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felesleges volt tamogatasokat adni, arrol nem is beszelve, hogy feltetelezhetoen szabalytalanul 
is ment ennyi penz a tarsashazakhoz az ingatlan eladasokbol, de ezt majd a rendelet- 
modositasnal vagy az uj rendelet megalkotasanal, szerintem, reszletesebben fogjuk targyalni. 
Koszonom.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom. Gondos Judit, parancsoljon.

Gondos Judit
Nem hiszem, hogy az en hozzaszolasomban barmifele politikai megnyilvanulasokat 
hallhattak, de hogyha mar a kormanyra hivatkozik, akkor sajnos ugy gondolom, hogy On nem 
ebben az orszagban el. Es most jelen pillanatban nem politikai forumon vagyunk. A masik, 
hogy az emlitett haz nem tarsashaz, tehat eloszor legyen kedves utananezni, hogy pont, amit 
felhozott peldanak, az nem tarsashaz. A 3., hogy azt en elfogadom, hogy egyeztetve lett 
szoban a kozds kepviselokkel, de akkor is ott van a problema, hogy 2021-ben tortent ez az 
egyeztetes, es ezek a palyazatok 2019-es palyazatok, illetve a 20-as palyazatok, es itt megint 
azt kell mondanom, hogy ha mar eletveszelyrol beszeliink, az nem 2 ev mulva eletveszelyes, 
hanem azonnal. Tehat ott akkor 2020-ban ill. 2019. ev vegen jo. ott volt a valasztas de 
akkor mondjuk 2020-ban ezeket a tarsashazakat meg kellett volna keresni ilyen iigyekbol 
kifolyolag. Es igen, az epitoipari anyagarak emelkedtek, igen, en nem azt mondtam, hogy ez 
nem igy van, ez valoban igy van, de ez akkor sem elfogadhato indok, mert csak ez az indok 
van leirva az eldterjesztesben. Ugyhogy valoszinuleg mar nem biztosithato ebbol, az 
dnkormanyzat reszerol ez az eloterjesztes kizarolag azzal az indokkal utasitja el ezeket a 
palyazatokat, hogy feltetelezi, hogy valoszinuleg mar nem biztosithato ezeknek a kivitelezese. 
Nem azt irtak le, amit most hallottunk, hogy egyeztettek a kozos kepviseldvel, hanem leirtak 
egy feltetelezest. Tehat ez igy biztos, hogy elfogadhatatlan a reszemrol. Az elnbk ur emlitette 
a pandemiat, teljesen igaza van, de ha mar ezt folhozta, akkor ide csak rovid mondattal 
hozzafuznem megint, hogy ha mar eletveszelyrol beszeliink, akkor a sok mas olyan 
egyszemelyes dontes, ami boven halaszthato lett volna arra az iddre, amikor lehet Testuleti 
iileseket tartani, pont az eletveszely kategdria az, amikor indokolt lehetett volna az 
egyszemelyes dontes a pandemia alatt. Csak akarni kellett volna. Koszonom szepen.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Konczol David kepviselo ur, parancsoljon.

Konczol David
Szerintem kepviselo asszony masik hazra gondol, es nem ugyanarrdl beszeliink. En arrol 
beszelek, ami a regi Kek Loval szemben a Vig utca-Deri Miksa u. sarkan van, az egy 
tarsashaz. Illetve az elozo felszdlalasomban elfelejtettem mondani, hogy ami hetfon a 
Keriiletfejlesztesi, szerdan a Varosuzemeltetesi bizottsagi es a tegnapi napon a Testuleti 
ulesen folyt, pont attdl a ket kepviselotol, akik nincsenek itt, szerintem az meltatlan volt a 
testiiletekhez es a bizottsagokhoz is, hogy felelotlenul olyan modosito inditvanyokat 
kezdemenyeztek, - rendeletmodositas szoban, meg ket szoval elintezni -, ami szerintem 
vallalhatatlan. Illetve voltak ilyen dontesek amugy a polgarmester ur reszerol, amikor egy 
szemelyben dontott, akkor is voltak eletveszely-elharitasos palyazatok, amiket pozitivan biralt 
el. Annyit beszeltek mar itt arrol, hogy voltak halaszthato dontesek, egyet mondjon, ami olyan 
volt, amit nem a torveny miatt kellett polgarmester umak meghoznia, es amit lehetett volna a 
testuleti ulesen kesobbre tolni. Koszonom.
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Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Gondos Judit, parancsoljon.

Gondos Judit
Nagyon hosszu lajstromot kaptak, es ismetlem, ez nem az a politikai forum, ez egy bizottsagi 
ules, hogy ezt kell ismetelten, sokadjara kireszletezni. A helytevesztesben elnezest kerek, az a 
masik sarok valoban tarsashaz. Viszont ehhez hozzafuznem, hogy nines senkinek 
jogosultsaga ahhoz, hogy egy tarsashazi dontest felulbiraljon. Ha a tarsashaz ugy dont, hogy 
homlokzatot szeretne felujitani, es a belso homlokzata rohad, ahogy On nevezi, az az d 
dontesuk. Onnek nines jogaban ezt felulbiralni. Azt van jogaban felulbiralni, hogy az adott, 
benyujtott palyazatra adnak-e tamogatast vagy nem. A tarsashazban a kozgyules dont, es ha 
az ugy dont, ahogy, azt kell elfogadni, es azt kell elbiralni, es nem azt, mint regen is volt ra 
tapasztalat a biralasi iileseken, hogy volt olyan kepviselo, aki meg akarta mondani egy 
tarsashaznak, hogy te ne erre palyazzal, hanem arra palyazzal. Ilyet nem lehet csinalni. 
Tarsashazi torveny, tarsashazak, a kozgyules dont. Ennyi.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Annyit akartam mondani, hogy amikor volt rendelkezesre allo forras, akkor a Bizottsag 
minden esetben dontott tamogatasok odaiteleserdl. Amikor nem all rendelkezesre forras, 
akkor is donthettiink volna elutasitasrol, viszont nem szerettunk volna ezekrol donteni. Tehat, 
azert van meg bent ilyen sok palyazat egyebkent, - nem olyan sok, mint az elejen, inert az 
elejen rengeteg volt, azert dontottiink szepen sorban azokrol, foleg a kisebb osszeguekrol, 
amiket ki tudtunk szomi viszonylag hamar. Amikor van forras, akkor azt kiosztjuk, viszont 
amikor nines forras eppen, es nem all rendelkezesre, akkor en nem gondolom azt, hogy az lett 
volna a helyes eljaras, hogy elutasitgatjuk oket a lehetd leghamarabb. Most sikeriilt forrast 
talalni, szerintem druljunk ennek egyutt, es oruljiink annak, hogy az ev veget igy tudjuk zami, 
es tobb mint egy tucat tarsashaz karacsonyfaja ala oda tudunk pakolni egy kis onkormanyzati 
tamogatast. Szerintem ez egy jo dolog. Megadom a szot Kdnczol Davidnak, aztan, ha szabad 
kemem, lassan kerekitsuk le a vitat.

Konczol David
Nem is szeretnem tovabb fuzni. Azt szeretnem kerdezni az Ugyosztalytdl, hogy amikor 
targyaljuk majd az ulesen a tarsashazi palyazatok uj rendeletet, akkor szeretnek kemi egy 
olyan kimutatast, ami a 2019. evi julius-augusztus-szeptemberben benyujtott tarsashazi 
palyazatokat mutatja dsszegszeruen, hogy akkor mennyi igenyt adtak be, ugyanis az volt az az 
idoszak, amikor Sara Botond j art ki a hazakhoz es osztogatta a penzt.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Hat, igazabol igereteket osztogatott, penzt nem. Igen, ez valoban igy volt, nem tul etikus 
modon kampanycelokra hasznaltak fol ezt a ... mindegy, ezt nem akarom nagyon kinyitni. De 
valoban igy volt. Nekem is van tobb olyan haz a korzetemben, ahol 10 millids 
nagysagrendben hangzottak el igeretek, es mentek Polgarmesteri kepviseldi levelek nagyon 
nagy igeretekrol, de aztan ezek nem igazan valdsultak meg. Pedig lett volna ra lehetoseg, meg 
az oktoberi valasztas elott is, ha nagyon szerettek volna. Gondos Judit, parancsoljon.

Gondos Judit
Meg 1-2 mondat, es utana megprobalok mar tovabb nem reagalni, hogy ne huzzam az idot. 
Szerintem folosleges, persze el lehet kesziteni, plusz munkat adni az iigyintezonek, hogy 
csinaljon ilyen kimutatasokat, de siman eld kell venni a Jozsefvaros ujsagot. Minden egyes 
palyazat benne van, hogy ki, mikor, mennyi palyazati tamogatast kapott. Tehat ez csak egy 
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kis onszorgalom, es nem kell leterhelni pluszmunkaval a munkatarsakat. A masik pedig az, 
hogy en nem tartom egyaltalan jo dolognak, hogy meg igy a tarsashazak viszonylataban is 
mindenaron politikai nyomast akar gyakorolni, hogy „azert kaptak a hazak, mert...’" A 
tarsashazaknak szuksegiik van ra. Volt ra lehetoseg? Volt. A tarsashazak palyaztak, 
megkaptak. Szerintem nem kellene a tarsashazaknak nekimenni, hiszen abban elnek a 
valasztopolgarok. Koszonom.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
I gen. A napirend vitajat lezarom. Koszonom. Es akkor egyenkent fogunk donteni a hatarozati 
javaslatokrdl.

I.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 

Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 131/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Prater u. 67. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIIL, Prater u. 67. szam alatti tarsashaz tetd reszleges felujitdsa, 

kemenyseprojarda-felujitas targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 
6.391.492 Ft vissza nem teritendo es 6.391.492 Ft kamatmentes kolcsontamogatas 
megiteleset javasolja a polgarmestemek.

2. felkeri a polgarmestert a dontes meghozatalara es a tarsashaz ertesitesere.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15.

II.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 

Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 132/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Leonardo da Vinci u. 7. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIIL, Leonardo da Vinci u. 7. szam alatti tarsashaz kemenysepro jar dak 

es veszelyes liizfal felujitdsa targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 
2.759.891 Ft vissza nem teritendo es 2.759.981 Ft kamatmentes kolcsontamogatas 
megiteleset javasolja a polgarmestemek.

2. felkeri a polgarmestert a dontes meghozatalara es a tarsashaz ertesitesere.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15.

Ill.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 

Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 133/2021. (XII.17.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
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A Budapest VIII. keriilet, Koris u. 5/B szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIII., Koris u. 5/B szam alatti tarsashaz fuggofolyoso aladucoldsa, belso 

udvar burkolat es csat. csereje, tetolecezes es lepcsofok veszelyes allapotanak 
megszilntetese targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 6.796.904 Ft vissza 
nem teritendo es 6.796.904 Ft kamatmentes kolcsontamogatas megiteleset javasolja a 
polgarmestemek.

2. felkeri a polgarmestert a dontes meghozatalara es a tarsashaz ertesitesere.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15.

IV.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 

Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 134/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Baross u. 124. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIII., Baross u. 124. szam alatti tarsashaz teljes pincei es felszdllo 

gazvezetek kivdltasa, felujitasa targyaban benyujtott kerelmenek tamogatasara 
3.505.096 Ft vissza nem teritendo es 3.505.096 Ft kamatmentes kolcsontamogatas 
megiteleset javasolja a polgarmestemek.

2. felkeri a polgarmestert a dontes meghozatalara es a tarsashaz ertesitesere.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15.

V.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 

Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 135/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Baross u. 6. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIII., Baross u. 6. szam alatti tarsashaz fodemmegerosites eletveszely 

elhdritdsa erdekeben targyaban benyujtott kerelmenek tamogatasara 2.335.277 Ft 
vissza nem teritendo es 2.335.277 Ft kamatmentes kolcsontamogatas megiteleset 
javasolja a polgarmestemek.

2. felkeri a polgarmestert a dontes meghozatalara es a tarsashaz ertesitesere.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15.

VI.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 136/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
A Budapest VIII. keriilet, Lujza u. 38. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIII., Lujza u. 38. szam alatti tarsashaz gdz-csatlakozd vezetek reszleges 

kivaltasa felujitasa targyaban benyujtott kerelmenek tamogatasara 2.053.889 Ft vissza 
nem teritendo es 2.053.890 Ft kamatmentes kolcsontamogatas megiteleset javasolja a 
polgarmestemek.

2. felkeri a polgarmestert a dontes meghozatalara es a tarsashaz ertesitesere.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15

VIL
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 

Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 137/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Matyas ter 4. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIII., Matyas ter 4. szam alatti tarsashaz erkelyek teljes koru felujitasa 

targyaban benyujtott kerelmenek tamogatasara 8.469.210 Ft vissza nem teritendo es 
8.469.210 Ft kamatmentes kolcsontamogatas megiteleset javasolja a polgarmestemek.

2. felkeri a polgarmestert a dontes meghozatalara es a tarsashaz ertesitesere.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15.

VIII.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 

Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 138/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Tavaszmezo u. 2. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIII., Tavaszmezo u. 2. szam alatti tarsashaz leszakadt fodemmel 

kapcsolatos veszelytelenites targyaban benyujtott kerelmenek tamogatasara 443.052 
Ft vissza nem teritendo es 443.052 Ft kamatmentes kolcsontamogatas megiteleset 
javasolja a polgarmestemek.

2. felkeri a polgarmestert a dontes meghozatalara es a tarsashaz ertesitesere.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15.
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IX.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 

Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 139/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Dobozi u. 25. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIII., Dobozi u. 25. szam alatti tarsashaz kemenyseprojarda felujitdsa 

targyaban benyujtott kerelmenek tamogatasara 1.189.908 Ft vissza nem teritendo es 
1.189.907 Ft kamatmentes kolcsontamogatas megiteleset javasolja a polgarmestemek.

2. felkeri a polgarmestert a dontes meghozatalara es a tarsashaz ertesitesere.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15.

X.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 

Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 140/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Jozsef u. 34. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIII., Jozsef u. 34. szam alatti tarsashaz ereszalji gipsz stukkok 

megerdsitese targyaban benyujtott kerelmenek tamogatasara 222.250 Ft vissza nem 
teritendo es 222.250 Ft kamatmentes kolcsontamogatas megiteleset javasolja a 
polgarmestemek.

2. felkeri a polgarmestert a dontes meghozatalara es a tarsashaz ertesitesere.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15.

XI.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 

Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 141/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Rakdczi ut 51. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIII., Rakdczi ut 51. szam alatti tarsashaz gazcsohdlozat felujitdsa 

targyaban benyujtott kerelmenek tamogatasara 6.724.314 Ft vissza nem teritendo es 
6.724.315 Ft kamatmentes kolcsontamogatas megiteleset javasolja a polgarmestemek.

2. felkeri a polgarmestert a dontes meghozatalara es a tarsashaz ertesitesere.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15.
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XII.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 

Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 142/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Baross u. 8. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIII., Baross u. 8. szam alatti tarsashaz utcai homlokzaton 3 db erkely 

felujitasa targyaban benyujtott kerelmenek tamogatasara 2.097.405 Ft vissza nem 
teritendo es 2.097.405 Ft kamatmentes kolcsontamogatas megiteleset javasolja a 
polgarmesternek.

2. felkeri a polgarmestert a dontes meghozatalara es a tarsashaz ertesitesere.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15

XIII.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 

Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 143/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Nagy Fuvaros u. 3/B szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIII., Nagy Fuvaros u. 3/B szam alatti tarsashaz megbontott tuzfal 

javitasa targyaban benyujtott kerelmenek tamogatasara 167.817 Ft vissza nem 
teritendo es 167.817 Ft kamatmentes kolcsontamogatas megiteleset javasolja a 
polgarmesternek.

2. felkeri a polgarmestert a dontes meghozatalara es a tarsashaz ertesitesere.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15.

XIV.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 

Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 144/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 
(5 igen, 1 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Baross u. 59. szam alatti Tarsashaz palyazatanak 
tamogatasarol

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIII., Baross u. 59. szam alatti tarsashaz teto felujitasa targyaban 

benyujtott palyazatanak tamogatasat nem javasolja a polgarmesternek.
2. felkeri a polgarmestert a dontes meghozatalara es a tarsashaz ertesitesere.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15.
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XV.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 

Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 145/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 
(5 igen, 1 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Illes u. 18. szam alatti Tarsashaz palyazatanak tamogatasarol

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIII., Illes u. 18. szam alatti tarsashaz tetobiztonsagi rendszer kiepitese, 

elektromos vezetek es kozossegi vildgitas felujitasa, pincei alap vizvezetek csereje, 
kapualj kifestese es burkoldsa targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasat nem 
javasolja a polgarmestemek.

2. felkeri a polgarmestert a dontes meghozatalara es a tarsashaz ertesitesere.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15.

XVI.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 

Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 146/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 
(5 igen, 1 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Jozsef korut 31/A szam alatti Tarsashaz palyazatanak 
tamogatasarol

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIII., Jozsef korut 31/A szam alatti tarsashaz lift szintenkenti ajtocsereje, 

kaputelefon vezerlesenek csereje, kozponti elektromos kapcsoloszekrenybe 
szakaszolbk beepitese targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasat nem javasolja a 
polgarmestemek.

2. felkeri a polgarmestert a dontes meghozatalara es a tarsashaz ertesitesere.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15.

xvn.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 

Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 147/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 
(5 igen, 1 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Karacsony Sandor u. 4. szam alatti Tarsashaz palyazatanak 
tamogatasarol

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIII., Karacsony Sandor u. 4. szam alatti tarsashaz tetobiztonsagi 

rendszer kiepitese, I. emeleti fuggofolyoso felujitasa, kapualj felujitds, elektromos 
vezetekek, kozossegi vilagitds es kaputelefon rendszer felujitds szakaszoldk beepitese 
targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasat nem javasolja a polgarmestemek.

2. felkeri a polgarmestert a dontes meghozatalara es a tarsashaz ertesitesere.
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Felelos: polgarmester
Hataridd: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15.

XVIII.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 

Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 148/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 
(5 igen, 1 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Rokk Szilard u. 9. szam alatti Tarsashaz palyazatanak 
tamogatasarol

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIIL, Rokk Szilard u. 9. szam alatti tarsashaz tetofelujitas targyaban 

benyujtott palyazatanak tamogatasat nem javasolja a polgarmestemek.
2. felkeri a polgarmestert a dontes meghozatalara es a tarsashaz ertesitesere.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15.

XIX.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 

Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 149/2021. (XII.17.) szamii hatarozata 
(5 igen, 1 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIIL keriilet, Gyulai Pal u. 7. szam alatti Tarsashaz eletveszely elharitasa 
iranti kerelmenek tamogatasarol

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIIL, Gyulai Pal u. 7. szam alatti tarsashaz tetofelujitas targyaban 

benyujtott, eletveszely elharitasa iranti kerelmenek tamogatasat nem javasolja a 
polgarmestemek.

2. felkeri a polgarmestert a dontes meghozatalara es a tarsashaz ertesitesere.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15.

XX.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 

Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 150/2021. (XII.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIIL keriilet, Tavaszmezo u. 3. szam alatti Tarsashaz eletveszely elharitasa 
iranti kerelmenek ervenyessegerol

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a Budapest VIIL, Tavaszmezo u. 3. szam alatti tarsashaz gazfelujitas targyaban 

benyujtott kerelme ervenytelen.
2. felkeri a polgarmestert, hogy a dontesrol a tarsashazat ertesitse.
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Felelbs: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2021. december 17.

2. pont: 2022. januar 15.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Cgyosztaly
Keriiletgazdalkodasi Iroda

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Nagyon szepen koszonom az egesz eves munkajukat. Amennyiben van kerdes a bizottsagi 
tiles vegen. akkor azt feltehetik a jegyzdnek, illetve a Bizottsag elndkenek. Konczol David, 
parancsoljon.

Konczol David
Koszonom szepen, elnok ur. Kellemes iinnepeket szeretnek kivanni a Bizottsag tagjainak es a 
Hivatal munkatarsainak.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom szepen. En is kellemes iinnepeket kivanok mindenkinek, es nagyon szepen 
koszonom meg egyszer a munkajukat. Bizom benne, hogy jovdre is nagyon sok tamogatast 
fogunk tudni kiosztani egyeb mas napi ugymenet mellett. Es szeretnem kemi mindannyiukat a 
kdzds munkara. Fogom Onoket keresni januar masodik feleben. Addig is mindenkinek 
minden jot, kellemes iinnepeket es boldog uj evet kivanok. Koszonom szepen. A Bizottsag
iileset 11 ora 47 perckor bezarom.

js0'" 
^K.m

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Varosiizemeltetesi Bizottsag 

elnoke

w 4 <44 r i
Konczol David

^^ii-^arosuzemeltetesi Bizottsag 
alelnoke

Goda Krisztina

A jegyzokonyvet keszitette: , ,

Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda ugymtezoje

A jegyzokonyv melleklete: Szava^si 1 ista
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Melleklet

VAROSUZEMELTETESI BIZOTTSAG

NYILVANOS ULES

Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 17. 11:09
Tipusa:
Hatarozat
Egyszeru

Nyilt
128 Elfogadva

Targya: Surgdssegi eloterjesztes napirendre vetele

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczdl David Igen -
Mezb Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Voros Tamas Tavol



Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 17. 11:10
Tipusa: Nyilt
Hatarozat
Egyszeru

129 Elfogadva

Targya: Napirend

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartbzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kbnczbl David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Voros Tamas Tavol -

2



Szavazas eredmenye
Ideje: 2021. december 17.11:11
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 130 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend sorrendjenek felcserelese

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jdzsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczbl David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Stettner Istvan Tavol
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Verbs Tamas Tavol
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 17. 11:41
Tipusa:
Hatarozat
Egyszeru

Nyilt
131 Elfogadva

Targya: Napirend I.2. pontja: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely 
elharitasa iranti kerelmek elbiralasara - Prater u. 67.

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kbnczol David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Voros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 17. 11:41
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 132 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend 1.2. pontja: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely
elharitasa iranti kerelmek elbiralasara - Leonardo da Vinci u. 7.

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcid
Barabas Jozsef Igen
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczol David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Voros Tamas Tavol

5



Szavazas eredmenye

Ideje:
Tipusa:

2021. december 17. 11:41 
Nyilt

Hatarozat
Egyszeru

133 Elfogadva

Targya: Napirend I.2. pontja: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely 
elharitasa iranti kerelmek elbiralasara - Koris u. 5/B.

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartbzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kbnczbl David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Verbs Tamas Tavol -

6



Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 17. 11:41
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 134 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend 1.2. pontja: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely
elharitasa iranti kerelmek elbiralasara - Baross u. 124.

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcid
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kbnczdl David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Voros Tamas Tavol -

7



Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 17. 11:42
Tipusa: Nyilt
Hatarozat
Egyszeru

135 Elfogadva

Targya: Napirend I.2. pontja: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely 
elhantasa iranti kerelmek elbiralasara - Baross u. 6.

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kbnczbl David Igen -
Mezb Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Verbs Tamas Tavol -

8



Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 17. 11:42
Tipusa: Nytlt
Hatarozat 136 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend I.2. pontja: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely
elharitasa iranti kerelmek elbiralasara - Lujza u. 38.

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczol David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Voros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 17. 11:42
Tipusa: Nyilt
Hatarozat
Egyszeru

137 Elfogadva

Targya: Napirend I.2. pontja: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely 
elhantasa iranti kerelmek elbiralasara - Matyas ter 4.

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartbzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jbzsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kbnczbl David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Verbs Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 17. 11:42
Tipusa: Nyllt
Hatarozat 138 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend 1.2. pontja: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely
elhantasa iranti kerelmek elbiralasara - Tavaszmezo u. 2.

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczol David Igen -
Mezb Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Voros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 17. 11:43
Tipusa: NyHt
Hatarozat
Egyszeru

139 Elfogadva

Targya: Napirend I.2. pontja: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely 
elharitasa iranti kerelmek elbiralasara - Dobozi u. 25.

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kdnczbl David Igen -
Mezb Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Vorbs Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje:
Tipusa:
Hatarozat
Egyszeru

2021, december 17. 11:43
Nyilt
140 Elfogadva

Targya: Napirend I.2. pontja: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely 
elhantasa iranti kerelmek elbiralasara - Jozsef u. 34.

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcto
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos igen -
Gondos Judit Igen -
Konczol David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Voros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 17. 11:43
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 141 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend I.2. pontja: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely
elharitasa iranti kerelmek elbiralasara - Rakoczi ut 51.

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczbl David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Voros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 17. 11:43
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 142 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend I.2. pontia: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely
elharitasa iranti kerelmek elbiralasara - Baross u. 8.

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczol David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Voros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 17. 11:44
Tipusa: Nyilt
Hatarozat
Egyszeru

143 Elfogadva

Targya: Napirend 1.2. pontia: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely 
elhantasa iranti kerelmek elbiralasara - Nagy Fuvaros u. 3/B.

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kdnczol David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Paifi Gergely Igen -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Voros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 17. 11:44
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 144 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend 1.2. pontja: Javastat tarsashazi palyazatok es eletveszely
elharitasa iranti kerelmek elbiralasara - Baross u. 59.

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 83.33 55.56
Nem 1 16.67 11.11
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jbzsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Kbnczdl David Igen -
Mezb Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Gondos Judit Nem -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Verbs Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje:
Tipusa:
Hatarozat
Egyszeru

2021. december 17. 11:44
Nyilt
145 Elfogadva

Targya: Napirend I.2. pontja: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely 
elharftasa iranti kerelmek elbiralasara - Illes u. 18.

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 83.33 55.56
Nem 1 16.67 11.11
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Konczol David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Gondos Judit Nem -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Vorbs Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 
Tipusa:
Hatarozat
Egyszeru

2021. december 17.11:44
Nyilt
146 Elfogadva

Targya: Napirend I.2. pontia: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely
elhantasa iranti kerelmek elbfralasara - Jozsef korut 31/A.

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 83.33 55.56
Nem 1 16.67 11.11
Tartdzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Konczol David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Gondos Judit Nem -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Voros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2021. december 17. 11:45
Tipusa:
Hatarozat
Egyszeru

Nyilt
147 Elfogadva

Targya: Napirend I.2. pontja: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely 
elharitasa iranti kerelmek elbiralasara - Karacsony Sandor u. 4.

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 83.33 55.56
Nem 1 16.67 11.11
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Konczol David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Gondos Judit Nem -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Verbs Tamas Tavol
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 17.11:45
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 148 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend 1.2. pontja: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely
elharitasa iranti kerelmek elbiralasara - Rokk Szilard u. 9.

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 83.33 55.56
Nem 1 16.67 11.11
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barab^s Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Kdnczdl David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Gondos Judit Nem -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Voros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 17. 11:45
Tipusa:
Hatarozat
Egyszeru

NyHt
149 Elfogadva

Targya: Napirend I.2. pontja: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely 
elharitasa iranti kerelmek elbiralasara - Gyulai Pal u. 7.

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 83.33 55.56
Nem 1 16.67 11.11
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcid
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Kbnczbl David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Gondos Judit Nem -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Vorbs Tamas Tavol -

22



Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 17. 11:46
Tipusa:
Hatarozat
Egyszeru

Nydt
150 Elfogadva

Targya: Napirend I.2. pontja: Javaslat tarsashazi palyazatok es eletveszely 
elhantasa iranti kerelmek elbiralasara - Tavaszmezo u. 3.

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kbnczbl David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Palfi Gergely Igen -
Stettner Istvan Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
Vbros Tamas Tavol -
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