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Ikt. Sz.:  

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és 

Foglalkoztatási Bizottságának 2015. július 27. napján megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye: Ercsi Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme (2451 Ercsi, Fő u. 20.) 

 

Jelen vannak:   

Dr. Balázs-Fülöp Ferenc elnök 

 Dr. Hekmanné Balázs Mária bizottsági tag 

 Orbán Balázs külső bizottság tag 

 Takács Jánosné külső bizottsági tag 

Győri Máté polgármester 

Papp György alpolgármester 

Dr. Feik Csaba jegyző 

Gólics Ildikó képviselő 

Sandi József képviselő 

Juhász István Ercsi Dunakavics Kft. munkatárs 

Sira Magdolna Pénzügy Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság külső bizottsági tag 

Prekop Antal Pénzügy Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság külső bizottsági tag 

Schrickné Kovács Szilvia jegyzőkönyvvezető 

   

(jelenléti ív jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

Dr. Balázs-Fülöp Ferenc elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 

határozatképes. Kérdezi, hogy van-e valakinek megjegyzése a napirendekhez kapcsolódóan. 

Kérdezi, szeretne-e valaki napirend előtt szólni. Miután hozásszólás nincs, javasolja a 

napirendi pontok elfogadását. 

 

 

A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság a 2015. július 27-i nyílt ülésének 

napirendjéről 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottsága 

74/2015. (VII.27.) sz. határozata 

a 2015. július 27- i nyílt ülésének napirendjéről 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 

Bizottsága a 2015. június 27- i nyílt ülésének napirendjeivel a felsorolt változtatás figyelembe 

vételével egyetért.  

 

1. Ercsi, Fő u. 45. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról 
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Felelős: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc elnök   

Határidő: azonnal 

 

 

1. napirend 

Ercsi, Fő u. 45. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról 

 

Dr. Balázs-Fülöp Ferenc elnök elmondja, hogy Máté László Ercsi, Kispusztai u. 13. szám 

alatt tartózkodó lakos kérelmet nyújtott be a polgármester úrhoz, melyben segítséget kér 

lakásgondja megoldásához. Két kiskorú gyermeket nevel egyedül. Ercsi Város Önkormányzat 

tulajdonában jelenleg egy üres lakás van, ami szociális alapon adható bérbe. Ez az ingatlan az 

Ercsi, Fő utca 45. szám alatt található. Az ingatlan alapterülete 46 m2, komfort nélküli lakás, 

rendelkezik egyedi mérésre alkalmas villanyórával. Az egyedi gázmérő felszereléséhez az 

E.ON engedélye szükséges az épület jelenlegi állapota miatt. A lakbér mértéke 62,- Ft/m2/hó. 

A leendő bérlőnek tehát 2.852,- Ft/hó lakbért kellene fizetnie az önkormányzat részére. 

 

Győri Máté polgármester köszöni a bizottság gyors reagálását a beérkezett kérelem 

elbírálása érdekében. Máté László családja jelenlegi élethelyzete miatt sürgős megoldást vár 

lakhatásukra. 

 

Dr. Balázs-Fülöp Ferenc elnök kérdezi, hogy Máté László látta-e a szóban forgó ingatlant és 

az esetleg megfelelne-e neki? 

 

Győri Máté polgármester elmondja, hogy a kérelmező látta az ingatlant és vállalná a 

vizesblokk kialakítását is. 

 

Dr. Balázs-Fülöp Ferenc elnök javasolja, hogy a bérbeadói szerződésben rögzítésre 

kerüljön, hogy bérlő az ingatlan megtekintett állapotban vállalta bérbe venni. Miután egyéb 

hozzászólás nincs, kéri, hogy szavazzanak az napirendi pont alatt elhangzottak ismeretében. 

 

 

A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság az Ercsi, Fő u. 45. szám alatti 

önkormányzati lakás bérbeadásáról 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottsága 

75/2015. (VII.27.) sz. határozata 

az Ercsi, Fő u. 45/6. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 

Bizottsága 2015. augusztus 1- től 2017. július 31- ig két év határozott időre bérbe adja az 

Ercsi, Fő u. 45/6. szám alatt lévő 42 m2- es szociális bérlakást Máté László Ercsi, Kispusztai 

u, 13. szám alatt tartózkodó lakos részére. 

 

 

Felelős: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc elnök   
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Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

Dr. Balázs-Fülöp Ferenc elnök 18:00 órakor a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 

Bizottság nyílt ülését berekeszti. 

 

Kmf. 

 

 

 

          Dr. Balázs-Fülöp Ferenc      Orbán Balázs 

Elnök       jkv. hitelesítő 

 


