Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Gazdasági Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Gazdasági Bizottság 2012. július 23-án
8.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme
Budapest IX. ker. Bakáts tér 14.

Jelen vannak: Kandolka László elnök,
Hidasi Gábor,
dr. Nagy Attiláné,
Bencsik György,
Martos Dániel tagok.
Hivatal részéről:
dr. Enyedi Mária jogi munkatárs, Várkonyi Imréné csoportvezető, Török Szilvia jegyzőkönyvvezető.

Kandolka László: Köszöntök mindenkit. A bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
Napirendhez kapcsolódóan van-e valakinek kérdése, észrevétele?
GB 316/2012. (VII.23.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ A Gazdasági Bizottság GB 299/2012. (VII.10.) és GB 305/2012. (VII.10.) sz. határozatainak
visszavonása és az érintett 3 db piaci bérbeadásra meghirdetett lakás nyertesének kiválasztása
Sz-437/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

1./ A Gazdasági Bizottság GB 299/2012. (VII.10.) és GB 305/2012. (VII.10.) sz. határozatainak
visszavonása és az érintett 3 db piaci bérbeadásra meghirdetett lakás nyertesének kiválasztása
Sz-437/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Hidasi Gábor: Nem tudtam utánanézni ennek a 4 főnek, mert nincs előttem a táblázat. Kaphatnék
információt erről a 4 főről? Hányan költöznének, és milyen átlagjövedelemmel rendelkeznek? Kérem,
hogy az illetékes iroda tájékoztasson erről. Ilyen esetekben derül ki a rendszer hibája, hogy nem derül
ki, hogy mi alapján bíráljuk el ezeket a pályázatokat. Például egy olyan személy is bekerült, akinek nem
1

megfelelő egy beteg gyermek miatt a lakás. Jobb lenne, erre egy kicsit jobban odafigyelnünk, hiszen
valószínű, hogy nem is volt kint a pályázott lakásnál az illető, hanem utólag ment ki. Elég furcsa így ez a
helyzet. Értem a csere okát, nincs ezzel semmi probléma, de jó lenne, ha a következő bizottsági ülésre
egy kidolgozott szempontrendszer elénk kerülne. Úgy tűnik, mintha ad hoc módon valaki kiválasztana a
4 személyből egyet, és akkor ő kapja az adott lakást, de nincs előttünk, hogy mi alapján. Kérem, hogy a
következő Gazdasági Bizottsági ülésre egy kidolgozott szempontrendszer kerüljön elénk, hogy mi
alapján ítéljük oda a piaci alapú lakásokat.
Kandolka László: Úgy tudom, hogy az alábbi szempontokat veszik figyelembe: gyermekek száma, a
jövedelem és hogy hány személy költözik a lakásba. Természetesen megvizsgálhatjuk a kérdést.
Kérem, szavazzunk Hidasi Gábor javaslatáról.
GB 317/2012. (VII.23.) sz.
Határozat
A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a piaci alapú bérbeadásra meghirdetett lakások nyertesének
kiválasztására szempontrendszert készít elő és ennek alapján dönt a pályázatok elbírálásáról.
Határidő: következő bizottsági ülés
Felelős: Kandolka László elnök
(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
A további hozzászólások és határozatok nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.
Kandolka László: Mindenkinek köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

Kandolka László
elnök
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