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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

10. /2014. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 2-án 

(kedd) 17: 00 órakor tartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester 

                          Kigyósi Krisztián képviselő 

                          Sági Márk képviselő  

  Vörös László Ferenc képviselő (3 fő képviselő) 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Lőrincz Edit jegyző 

                                                         Nyikos Gergely László alpolgármester 

                 

                                                           

      

Tóth Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a képviselők több mint fele jelen van, így a 

testület 4 fővel megkezdi munkáját. 

A polgármester az ülést megnyitja. 

Javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 

 

 

Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 

 

 

Az ülés napirendje: 

 

1. Pereszteginé Beczák Barbara lakás kérelme 

                

Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                          

                    

 

 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1. 1./ Pereszteginé Beczák Barbara lakás kérelme 

                  

                 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                  

              (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 
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Tóth Ferenc polgármester  tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a testületet, hogy Pereszteginé Beczák Barbarának nem kell 

kiköltöznie a Dózsa György utcai albérletéből, csak a tavaszon .( A jelenlegi tulajdonos Altné 

Lantos Odett megerősítette ezt az információt.) 

Kigyósi Krisztián képviselő szerint mivel nem áll fenn vis maior helyzet, az önkormányzati 

bérlakást nem kellene bérbe adni, mivel a lakás gázfűtéses és félő, hogy a téli gázszámlát nem 

tudná kifizetni Pereszteginé.  

Tóth Ferenc polgármester véleménye szerint tavasszal-ha valóban ki kell költöznie a Dózsa 

György utca 24. szám alatti lakásból- új lakáskérelmet kellene benyújtania Pereszteginé 

Beczák Barbarának. 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

50. /2014. (XII. 02.)  határozat 

Pereszteginé Beczák Barbara lakás kérelme  

 

HATÁROZAT 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Pereszteginé Beczák Barbara szociális 

bérlakás kérelme tekintetében az alábbi döntést hozta: 

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát 

képező Kunbaracs, Kossuth utca 19/A. szám alatti 

önkormányzati bérlakást Pereszteginé Beczák Barbara 

Kunbaracs Dózsa György utca 24. szám alatti lakos 

részére nem adja bérbe. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a 

polgármester az ülést 17.28. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

  

 

 

     Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 
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