Zápisnica č. 3/2015
zo zasadnutia „Komisie na výber nájomcov, posúdenie žiadostí a zostavenie poradovníka“
konaného dňa 07.09.2015
Prítomní :

členovia komisie – viď. prezenčnú listinu

Miesto :

budova Mestského úradu Fiľakovo, zasadacia sieň od 15.00 hod do 16.10 hod

Program :

1. Otvorenie
2. Osobné stretnutie záujemcov o pridelenie nájomného bytu
3. Záver

1. Otvorenie
Predseda komisie privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s dnešným programom. Stručne im
vysvetľoval spolu s tajomníkom podstatu výberového procesu a hlavné podmienky pre výber, ktoré
stanovil RO.
2. Osobné stretnutie záujemcov o pridelenie nájomného bytu
Tajomník informoval členov komisie, že všetkým 16 záujemcom bola včas doručená pozvánka na
dnešné stretnutie a formou členov rómskej hliadky resp. poštou. Zo 16-ich záujemcov sa dostavili
14. Na pohovor teda neprišli 2 : Danyiovú Eriku členovia komisie síce videli vo vestibule, avšak
ešte pred otvorením zasadnutia odišla z budovy MsÚ a Tamás Július odkázal po sestre Eleny
Tamášovej, že svoju žiadosť o pridelenie bytu sťahuje späť a v ďalšom už nebude mať záujem o byt
pre MK.
Ostatní záujemcovia predstúpili pred komisiu jednotlivo v nasledovnom poradí :
1. VÁRADI Norbert – 3 členná rodina (1 dieťa) s 565,00 € mesačným príjmom, ktorá býva v 1
miestnosti u rodičov. Žiadateľ je veľmi slabo vidiaci.
2. BERKOVÁ Monika – 5 členná rodina (3 deti) prenajíma 1 izbový byt na internáte, ich mesačný
príjem činí vyše 400,00 EUR. Manžel robí na aktivačných prácach.
3. BERKYOVÁ Klára - 3 členná rodina (osamelá matka s 2 deťmi) býva s rodičmi na Bottovej č.
2, robí na dohodu vo firme Toma-tex Radzovce, upratuje vchody BD, jej mesačný príjem so
sociálnymi dávkami, detskými prídavkami činí 510,00 EUR.
4. BERKYOVÁ Katarína – 2 členná rodina (manžel Kálmán), obaja sú dôchodcovia s mesačným
príjmom 820,00 EUR, bývajú u dcéry na FL s ktorou nemajú optimálny vzťah.
5. FEKETEOVÁ Alica – byt žiada len pre seba, teraz požiadala o dôchodok, podľa predpokladu
bude dostávať okolo 300,00 EUR/mes., v súčasnosti žije v podnájme u kamaráta ešte z detských
čias, jej dcéra žije v Anglicku
6. GYÖRGYOVÁ Alžbeta – 4 členná rodina ( 2 maloleté deti), žiadateľka je slepá, opatruje ju
manžel, žijú zo štátnych dávok, ich mesačný príjem je 740,00 EUR, žijú v jednej izbe u svokrovcov.
7. BALOG Gabriel – 4 členná rodina (syn, matka a otec), žiadateľ má psychické problémy, rodičia
vlastnia vo Fiľakove 2 rodinné domy, rodina býva v jednom dome, kde sú 13. Ich mesačný príjem
činí 1130,00 EUR, podľa členky komisie syn žiadateľa je agresívny v škole, ide o problematickú
rodinu
8. DANYIOVÁ Erika - sa nedostavila pred komisiu
9. DANIEL HORVÁTH – 3 členná rodina (1 mesačné dieťa) býva u rodičov svojej družky, je
vyučený stolár, robí v Ekoltechu, kde zarába mesačne 500,00 EUR a jej družka dostáva materskú
v sume 230,00 EUR/mes.
10. DANYI Gejza - 3 členná rodina (1 dieťa) bývajú s rodičmi, žiadateľ je zamestnaný v Ekoltechu
s mesačným zárobkom 550,00-600,00 EUR, jej manželka dostáva materskú 230,00 EUR/mes.
11. GÁLOVÁ Ildikó – 4 členná rodina (2 deti 18 a 16 ročné) býva u svokrovcov, je držiteľkou
preukazu ZŤP, manžel ju opatruje, príjem rodiny je 600,00 EUR/mes.
12. ILLÉŠOVÁ Evelína – o pridelenie bytu žiada iba sama, ešte nemá rodinu a býva s rodičmi,
robí v Komunitnom centre vo Fiľakove zatiaľ do konca r. 2015, jej mesačný príjem je 400,00 EUR,
doteraz stále robila, jej vzdelanie je : učiteľka v materskej škôlke
13. DANI Peter – 3 členná rodina (1 dieťa) bývajú u svokrovcov na ul. Bottovej, je zamestnaný
u VPS , príjem rodiny 500-600,00 EUR/mes.

-214. BAROŠOVÁ Anna – chce sa osamostatniť od rodičov, žiada byt len pre seba, je členkou
rómskej hliadky do konca 09/2015 s mesačným príjmom 500,00 EUR. Rodičia budú aj naďalej
nápomocní aj z finančného hľadiska.
15. TAMÁS Július – sa nedostavil na pohovor, prostredníctvom sestry sťahuje svoju žiadosť späť.
Členovia komisie žiadajú písomné vyjadrenie od neho.
16. TAMÁSOVÁ Elena – byt chce len pre seba, býva s rodičmi na ul. Mocsáryho, robí v Ekoltechu
s mesačným príjmom 500-600,00 EUR.
3. Záver
Členovia komisie sa dohodli, že dňa 25.09.2015 pristúpia ku konečnému vyhodnotenie kompletných
15 žiadostí podľa pokynov RO, tabuľky a iné technické záležitosti má zabezpečiť do tohto termínu
tajomník komisie.
Záverom predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Vo Fiľakove, dňa 7. septembra 2015

Zapísal : Ing. Varga

