
 

 

1/2015.(II.24.)OMPB Határozat 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Otthon Melege Program 

ad hoc bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következők szerint fogadja 

el: 
 

Nyílt ülés: 
 

Napirend 1. pontja: 

Javaslat az „Otthon Melege Program” „Társasházak energia-megtakarítást eredményező 

korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogramban a pályázathoz szükséges 

önerő támogatására az Önkormányzat által kiírt pályázat elbírálására felállított ad hoc 

bizottság ügyrendjére 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 2. pontja: - Helyszíni kiosztású - 

Javaslat az „Otthon Melege Program” „Társasházak energia-megtakarítást eredményező 

korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogramban az önerő támogatására 

beérkezett pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zupkó János ad hoc bizottsági elnök 
 

 5 igen 

 0 nem 

 0 tartózkodással e l f o g a d v a 
 

 

2/2015.(II.24.)OMPB Határozat 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Otthon Melege Program 

ad hoc bizottsága - Zupkó János javaslata alapján - úgy dönt, hogy az önkormányzati 

törvény 60. § (1) bekezdése előírásának eleget téve a Bizottság üléseiről készülő 

jegyzőkönyvek második aláírójának Dobák Istvánt bízzák meg. 
 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Zupkó János ad hoc bizottsági elnök 
 

 5 igen 

 0 nem 

 0 tartózkodással e l f o g a d v a 
 

 

Napirend 1. pontja: 

Javaslat az „Otthon Melege Program” „Társasházak energia-megtakarítást eredményező 

korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogramban a pályázathoz szükséges 

önerő támogatására az Önkormányzat által kiírt pályázat elbírálására felállított ad hoc 

bizottság ügyrendjére 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 
 
 

3/2015.(II.24.)OMPB Határozat 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Otthon Melege Program 

ad hoc bizottsága úgy dönt, hogy ügyrendjét az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 
 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Zupkó János ad hoc bizottsági elnök 
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 5 igen 

 0 nem 

 0 tartózkodással e l f o g a d v a 
 

 

Napirenden kívül: 
 

4/2015.(II.24.)OMPB Határozat 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Otthon Melege Program 

ad hoc bizottsága – Zupkó János ügyrendi javaslatára - úgy dönt, hogy elfogadott 

napirendjét úgy módosítja, hogy a 2. számú napirendet zárt ülés keretében tárgyalja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zupkó János ad hoc bizottsági elnök 
 

 4 igen 

 1 nem 

 0 tartózkodással e l f o g a d v a 

 

Zárt ülés: 

 
 

Napirend 2. pontja: - Helyszíni kiosztású - 

Javaslat az „Otthon Melege Program” „Társasházak energia-megtakarítást eredményező 

korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogramban az önerő támogatására 

beérkezett pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

5/2015.(II.24.)OMPB Határozat 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (I.19.) Kt. számú 

határozatával felállított ad hoc bizottsága úgy dönt, 

 

hogy az „Otthon Melege Program” – „Társasházak energia-megtakarítást eredményező 

korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogramhoz szükséges önerő támogatása 

a csepeli társasházak részére Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által kiírt 

pályázati eljárás során a beérkezett pályázatokról készült rangsort, melyet az 1. sz. 

melléklet tartalmaz, elfogadja, 

 

továbbá felkéri a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját és a 

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy készítse 

elő a Támogatói Nyilatkozatokat a Polgármester részére, 

 

továbbá javasolja, hogy a Polgármester a beérkezett pályázatokról készült és a bizottság 

által elfogadott rangsor alapján tegye meg a szükséges Támogatói Nyilatkozatokat. 

 
 

Határidő: 2015. március 6. 

 

Felelős:     Borbély Lénárd polgármester 

 

végrehajtás előkészítéséért: Pintér István, a Csepeli Városgazda Közhasznú  

     Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
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     Süle László, a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési  

     Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
 

 5 igen 

 0 nem 

 0 tartózkodással e l f o g a d v a 

 


