Oroszlány Város Polgármesterének
18/2020. számú határozata

Tárgy:

Előkészítő:

A Petőfi S. utca 5. 1/4. szám alatti önkormányzati lakás bérletére beérkezett pályázatok
elbírálása

Szemző Ildikó osztályvezető

Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. (továbbá: OIH Zrt.) tájékoztatta önkormányzatunkat,
hogy az Oroszlány, Petőfi S. u. 5. ¼. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének bérleti jogviszonya
2020. április 30. napjával megszűnik. Oroszlány Város Önkormányzata és az OIH Zrt. között fennálló
önkormányzati bérlakásokra fennálló üzemeltetési szerződés alapján a bérlő kijelölése a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
A lakás bérlőjének kijelölése érdekében a korábban nyilvántartásba vett önkormányzati lakásigénylők
részére pályázati felhívás került kiküldésre. A pályázatok benyújtási határideje 2020. április 27-e volt.
A megadott határidőig a Petőfi S. u. 5. 1/4 sz. alatti ingatlanra vonatkozólag 4 db pályázat érkezett. A
pályázati felhívásban feltételként került előírásra, hogy a háztartás tagjainak létszáma legalább 3 fő (akik
közül legalább 1 kiskorú), vagy legfeljebb 4 fő (akik közül legalább 2 kiskorú) legyen. A benyújtott
pályázatokat a Humán, szociális és igazgatási Osztály munkatársai az önkormányzati tulajdonban lévő
lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről szóló 22/2007. (XI.14.) Ör. rendeletben és a pályázati
felhívásban meghatározottak alapján felülvizsgálták. Megállapításra került, hogy a benyújtott
pályázatok mindegyikében az együtt költözők számaként 1, illetve 2 fő szerepelt, ezért egyik pályázat
sem felelt meg a kiírt pályázati feltételeknek.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva a Petőfi S. utca
5. 1/4. sz. alatti önkormányzati lakás bérletére beérkezett pályázatok elbírálásáról az alábbi határozatot
hozom:
Oroszlány Város Polgármesterének
18/2020. (V.8.) számú határozata
a Petőfi S. utca 5. 1/4. szám alatti önkormányzati lakás bérletére beérkezett pályázatok
elbírálásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben
eljárva az alábbi határozatot hozom:
1. Az Oroszlány, Petőfi S. utca 5. 1/4. szám alatti önkormányzati bérlakás bérletére benyújtott
pályázatok közül a 7-SZ/108-3/2020., 7-SZ/108-7/2020., 7-SZ/108-9/2020., 7-SZ/108-14/2020.
iktatószámú pályázatokat elutasítom.
2. Az Oroszlány, Petőfi S. utca 5. ¼. szám alatti önkormányzati bérlakás bérletére kiírt pályázatot
eredménytelennek nyilvánítom.
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a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány, 2020. május 8.
Lazók Zoltán
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