JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. június 22-én, Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatal hivatalos
helyiségében Nagyecsed Város Önkormányzati Képviselő-testület
Szociális Bizottságának üléséről
(Zárt ülés)
Jelen vannak: Tóth Áron, elnök
Bulyáki Zoltán, Dr. Ficsor Mihályné bizottsági tagok
Pelyvás Lajos igazgatási főelőadó
Távol maradt: Petrohai Sándor, Nyíri Sándor
Tóth Áron, elnök: Köszöntötte a megjelenteket, majd megnyitotta az ülést.
Megállapította az ülés határozatképességét, mivel az 5 bizottsági tag közül 3
jelen volt, majd ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta a jelenlévő Dr.
Ficsor Mihályné bizottsági tagot.
Miután ezzel kapcsolatban észrevétel nem hangzott el, az elnök szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 3 fő
Egyhangúlag – 3 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város
Önkormányzati Képviselő-testületének
Szociális Bizottsága
37/2017. (VI.22.) SZB. Sz.
határozata
Jegyzőkönyvhitelesítő
megválasztásáról
a BIZOTTSÁG
A 2017. június 26-i jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Dr. Ficsor Mihályné bizottsági tagot
választja meg.
Tóth Áron, elnök: ismertette a napirend-tervezetet.
1) Első lakáshoz jutási támogatás iránti kérelem véleményezése

Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat.
Miután hozzászólás nem hangzott el, az elnök szavazást rendelt el, majd
kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 3 fő
Egyhangúlag – 3 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város

2
Önkormányzati Képviselő-testületének
Szociális Bizottsága
38/2017. (VI.26.) SZB. Sz.
határozata
Napirend meghatározásáról
a BIZOTTSÁG
Az alábbi napirendet állapítja meg:
1) Első lakáshoz jutási támogatás iránti kérelem véleményezése
NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA
Tárgy /1.nrp./ Lakáshoz jutási kérelmek véleményezése, javaslattétel
Előadó: Pelyvás Lajos, igazgatási főelőadó
Pelyvás Lajos: Ismertette a benyújtott kérelmeket, a kérelmezők személyi
adatait, családi körülményeit. Továbbá elmondta a vásárlás, építés jelenlegi
helyzetét, s azt, hogy milyen forrásból és hol kívánják a lakást megvásárolni,
felépíteni.
Lakáshoz jutási támogatások
A bizottság – Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. mellékletének 3.5 pontja
szerint – az alább felsorolt lakos benyújtott kérelmét megvizsgálta és részére
500.000,- Ft összegű önkormányzati támogatást javasol megállapítani
akként, hogy a támogatás összegéből 200.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatás, a fent maradó 300.000,- Ft pedig 5 év alatt visszatérítendő
támogatás.

-

-

-

Suta József 4355 Nagyecsed, Bem utca 7. és élettársa Szabó Enikő
Nagyecsed, Bem utca 3. szám alatti lakos a nagyecsedi 2031 hrsz.
alatt nyilvántartott, természetben Nagyecsed, Bem utca 7. szám
alatt található, 1071 m2 területű, kivett lakóház, udvar,
megnevezésű belterületi családi házas ingatlan megvásárlásához
Veres Bettina 4355 Nagyecsed, Vasút utca 21. szám alatti lakos a
nagyecsedi 1968 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben
Nagyecsed, Damjanich utca 12. szám alatt található, 2025 m2
területű, belterületi családi házas ingatlan megvásárlásához
Fodor Richárd 4355 Nagyecsed, Sziget-köz 24. és felesége FodorKovács Krisztina 4355 Nagyecsed, Sziget-köz 24. szám alatti
lakosok
a
nagyecsedi
2249
hrsz.
alatt
nyilvántartott,
természetben Nagyecsed, Munkácsi Mihály utca 32. szám alatt
található,
1426
m2
alapterületű,
kivett
lakóház,
udvar
megnevezésű belterületi családi házas ingatlan megvásárlásához.

Miután további hozzászólás nem hangzott el, az
jelenlévőknek a megjelenést, majd bezárta az ülést.
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Nagyecsed Város Önkormányzat
Jegyzője
*: 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.
(: 44/545-307; fax: 44/545-309
E-mail: pmhivatal@nagyecsed.hu

Száma: ________/2017.
megküldése

Tárgy:

Bizottsági

jegyzőkönyv

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
N yí r e g y h á z a
Hősök tere 5. sz.
4400

Mellékelten

megküldöm

a

Tisztelt

Cím

részére

Nagyecsed

Város

Önkormányzati Képviselő-testület Szociális Bizottságának 2017. június 22én megtartott üléséről készült jegyzőkönyveket mellékleteivel együtt
további szíves felhasználás céljából.

N a g y e c s e d, 2017. július 3.

Tisztelettel:

Dr. Bölcsik István
Jegyző
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NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Szociális Bizottsága
4355 Nagyecsed, Árpád u. 32. sz.
Telefonszám: 44/545-000
=============================================
======

MEGHÍVÓ
Nagyecsed Város Önkormányzati Képviselő-testület Szociális Bizottsága
2017. június 22-én
14.00 órakor
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatal
Hivatalos helyiségében
Napirendi pontok
1) Első lakáshoz jutási támogatás iránti kérelem véleményezése

N a g y e c s e d, 2017. június 20.
Tisztelettel:
Tóth Áron
elnök
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