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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Városfejlesztési  Bizottsága  2018.  július  31-én  13  óra  30  perces  kezdettel
tartott rendkívüli nyílt ülésén. 

Az ülés helye:     Városháza
tanácskozó terme

J E L E N      VANNAK:

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság részéről:

Sütő Lajos                       elnök-helyettes
Kálmán András

                     Mazurák Zoltán bizottsági tagok 

Távolmaradását bejelentette:

 Papp Zoltán                     elnök
                              Nagyné Csiffáry Anna bizottsági tag

                               
Jelen volt még:  Dr. Szilbereisz Edit jegyző
                       Szénási Gábor tanácsos

S ü t ő    Lajos elnök-helyettes: Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság  ülésén  megjelent  tagokat,  Dr.  Szilbereisz  Edit  jegyző asszonyt,  valamint
Szénási Gábor tanácsost.

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság 5 fő tagjából  3  fő van jelen.  Papp Zoltán
elnök, és Nagyné Csiffáry Anna bizottsági tag távolmaradásukat bejelentették. 

A bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.



S  ü  t  ő     Lajos elnök-helyettes:  Javaslom  a  meghívóban  közölt  napirendi  pont
megtárgyalását. 

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Napirend elfogadása

181/2018. (VII. 31.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-testü-
letének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a 2018. jú-
lius  31-i  rendkívüli,  nyílt  ülése  napirendjét  az  alábbiak
szerint fogadja el:

1.) Orosházi  út  21.  piaci  alapú  bérlakás  bérlőkijelölése
(Biz. 1. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Szénási Gábor tanácsos

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Orosházi út 21. piaci alapú bérlakás bérlőkijelölése
(Biz. 1. sz. előterjesztése)

S ü t ő     Lajos elnök-helyettes: Véleményem, hogy Józsa Pál kérelmezőnek utaljuk ki
a bérlakást, de viszont nem 1 év időtartamra, hanem csak 6 hónapra. A fizetésre való te-
kintettel. 

A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?

K á l m á n    András biz. tag: Az én javaslatom is Józsa Pál lenne, de viszont 1 év idő-
tartamra javaslom kiutalni a bérlakást.

S ü t ő    Lajos elnök-helyettes: Kérem, aki egyetért azzal, hogy Józsa Pál kérelmező-
nek utaljuk ki a bérlakást 1 év időtartamra, szavazza meg.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Orosházi út 21. sz. szociális bérlakás kiutalása Józsa Pál részére

182/2018. (VII. 31.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Pénzügyi  és  Városfejlesztési
Bizottsága  az  5800  Mezőkovácsháza,  Orosházi  út  21.
szám alatti  piaci  alapú  bérlakásra  Józsa  Pált hirdeti  ki
bérlőnek,  bérleti  jogviszonyát  beköltözéstől  határozott
időre egy év időtartamban állapítja meg.

2



Határidő: a bérlő értesítése a döntésről, bérleti szerződés
megkötésére azonnal

Felelős: Szénási Gábor fogalmazó

S ü t ő    Lajos elnök-helyettes: Tekintettel arra, hogy egyéb előterjesztés nem szerepel
az ülésen, az ülést 13 óra 35 perckor bezárom.

K.m.f.

  Sütő Lajos                              Kálmán András
elnök-helyettes                jkv. hitelesítő
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