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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Gazdasági Bizottság 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Gazdasági Bizottság 2012. március 1-jén 

11.30 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, 
Ferenczy Lászlóné, 
Martos Dániel, 
Csárdi Antal,  
Sajó Ákos tagok. 
 
Hivatal részéről: 
dr. Bácskai János polgármester,  
dr. Ördögh Brigitta aljegyző,  
dr. Paksi Ilona aljegyző,  
dr. Enyedi Mária jogi munkatárs,  
Várkonyi Imréné csoportvezető,  
Török Szilvia jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: 
Csonka Gyula Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke. 
 
Kandolka László: Köszöntök mindenkit. A bizottság 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A 
napirenddel kapcsolatban javaslattal élnék. Kérem, hogy a meghívó szerinti 3. napirendi pontot – 
”Minőségi lakáscsere kérelmek” – 2. napirendi pontként tárgyalja a bizottság. Kérem, szavazzunk a 
módosított napirendi javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
GB 80/2012. (III.01) sz.  

Határozat 
Napirend: 
1.) Javaslat házfelügyelői szolgálati lakások kijelölésére 
 Sz-131/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2.) Minőségi lakáscsere kérelmek 
 Sz-134/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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3.) Lakások bérbeadása a 2000-ig benyújtott lakáskérelmek alapján a lakással nem rendelkezők 
részére 
 Sz-132/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető 

 (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
 
1.) Javaslat házfelügyelői szolgálati lakások kijelölésére 
 Sz-131/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot 
sértene.  

 
Kandolka László: Zárt ülést rendelek el, kérem, szavazzunk róla.  
 
GB 82/2012. (III.01.) sz.  

Határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-134/2012. számú – ”Minőségi lakáscsere kérelmek” című 
– előterjesztést, és az Sz-132/2012. számú – ”Lakások bérbeadása a 2000-ig benyújtott lakáskérelmek 
alapján a lakással nem rendelkezők részére” című - előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja meg. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Kandolka László elnök  

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
A 2. és 3. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok GB 83-95/2012. (III.01.) sz. a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Kandolka László: Mindenkinek köszönöm a részvételt, a nyílt ülést bezárom.  
 

 
 

k.m.f. 
 
 

Kandolka László 
elnök 

 


