
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: 2014. május 27-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. 

 
 

Jelen vannak:  Oláh József Csaba a bizottság elnöke 
     Egyed Attila 
     Szabó András 
     Papp Imréné  
     Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagjai 
 
     A Polgármesteri Hivatal részéről: 
   
 dr. Vitányi Eszter jegyző 
 dr. Szebényi Tibor aljegyző 
 Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője 

 Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője 
 Dobránszky Tímea a Műszaki és Kommunális Iroda ügyintézője 

  Móré Istvánné belső ellenőr 
 
Meghívott:    Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője 
 Hadobás Ingrid Fanni a Sárospatak Honlap szerkesztője 
 
Megjegyzés: Dr. Cserkúti Sándor a 2. napirendi pont tárgyalása közben érkezett. 

Hadobás Ingrid Fanni a 2. napirendi pont, Keresztúri Ferencné és 
Móré Istvánné a 6. napirendi pont tárgyalását követően távoztak.   

 A következő meghívottak az ülésen nem jelentek meg: Stumpf Bálint a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Sárospatak elnöke, Budai Gyula 
Károly a Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Kozsnyánszky János a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke 

 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
 
 
N a p i r e n d   e l ő t t : 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 4 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitja. A jegyzőkönyv aláírójának Egyed Attila bizottsági tagot javasolja. Kéri a bizottság 
tagjait, aki a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal 4 igen 
szavazattal - egyhangúlag - egyetértett. 
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Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjai között a 
Javaslat első lakáshoz jutók támogatásáról II. című napirendi pont kerüljön megtárgyalásra. 
Kéri a bizottság tagjainak szavazását az elhangzott javaslatról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a „Javaslat első lakáshoz jutók támogatásáról II.” 
című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásával 4 igen szavazattal - egyhangúlag - 
egyetértett. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a módosítással együtt a 
napirendek tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság - fenti szavazásra is figyelemmel - 4 igen 
szavazattal - egyhangúlag - az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta:  
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Javaslat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelésére 
 
2. Javaslat a sarospatak.hu honlap arculati átalakításáról és karbantartásáról 
 
3. Javaslat a Sárospataki Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

kérelméről 
 
4. Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézete alapító okiratának módosítására 
 
5. Tájékoztató a Rendelőintézet nagymértékű szállítói tartozásának okai, és a csökkentés 

lehetőségeinek teljesítmény és szabályszerűségi célvizsgálatáról szóló ellenőrzési jelentés 
javaslataira tett intézkedések megvalósulásáról 

 
6. Tájékoztató a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, leltárának és 

selejtezésének szabályszerűségi célellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés 
javaslataira tett intézkedések megvalósulásáról 

 
7. Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
8. Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
Zárt ülésen: 
 
1. Javaslat első lakáshoz jutók támogatásáról I. 
 
2. Javaslat első lakáshoz jutók támogatásáról II. 
 
3. Javaslat a Sárospatak, Lavotta u. 59. II/4. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
 
4. Javaslat a Sárospatak, Lavotta u. 59. I/5. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
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5. Javaslat Kovács Zsolt Sárospatak, Comenius u. 4. fsz. 5. ajtószám alatti lakos lakásbérleti 
szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 

 
6. Javaslat Csomós Beáta Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. I/2. ajtószám alatti lakos lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
7. Javaslat Cziczer Julianna Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/1. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
8. Javaslat Szabó Zoltán Sárospatak, Dobó F. út 40. fsz. 2. ajtószám alatti lakos lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
9. Javaslat Polgár Brigitta Tünde Sárospatak, Lavotta u. 59. II/5. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
10. Javaslat Takács Brigitta Sárospatak, Lavotta u. 59. II/1. ajtószám alatti lakos lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
11. Javaslat Pesta Izabella Sárospatak, Lavotta u. 59. fsz. 3. ajtószám alatti lakos lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
12. Önkormányzati segélyek elbírálása 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
1. NAPIRENDI PONT  
 Tárgy: Javaslat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelésére 
 Az előterjesztés a 2014. május 30-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője: Jogszabály előírja a helyi 
önkormányzatoknak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység évenkénti átfogó 
értékelését. Az elkészített anyagból látható a demográfiai mutató. Nagy változás a tavalyi 
évhez képest nem történt, ugyanazokat az ellátásokat nyújtják a gyermekek részére. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

83/2014. (V.27.) 
h a t á r o z a t a 

 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékeléséről 

 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
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2. NAPIRENDI PONT  
 Tárgy: Javaslat a sarospatak.hu honlap arculati átalakításáról és karbantartásáról 
 Az előterjesztés a 2014. május 30-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: 2014. év elején egyre inkább központi téma lett a honlap 
arculatának átalakítása, illetve a honlap szerkesztésének átszervezése. Árajánlatokat kértek, 
egyeztetéseket folytattak, a beérkezett árajánlatok közül a Computer Pont Informatikai Kft. 
adta összességében a legkedvezőbb ajánlatot. 2014. november 30-ig az egész átalakítást el 
kell végeznie a cégnek. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Kérdezi a honlap szerkesztőjét, mennyire folyt bele a 
tárgyalásokba, hogyan bírja egyedül a munkát és mennyire van rálátása a változásokra? 
 
Hadobás Ingrid Fanni a Sárospatak Honlap szerkesztője: A honlap arculatát látta már, azzal 
még van néhány problémája, ezeket jelezni fogja. A céget egyáltalán nem ismeri, a 
tárgyalásokba minimális mértékben folyt bele. Viszonylag jól bírja végezni egyedül a munkát.   
 
Szabó András a bizottság tagja: További jó munkát kíván. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Kérdezi, a honlap működtetését ki végzi ezután? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Hadobás Ingrid Fanni a tartalomért, az aktualitásért felel. Továbbra 
is az önkormányzat lesz a működtető, jelentős változás lesz egy olyan kezdeményezés, amely 
szerint adatokat, cikket vihetnek fel a meghatározott személyek a rendszerbe, a szerkesztő 
feladata lesz, hogy ezt rendszerezze és úgy jelenítse meg, hogy ez áttekinthető legyen, 
mintegy „szűrőként” is létezne ebben a rendszerben, de továbbra is önkormányzati 
üzemeltetésben. 
 
Hadobás Ingrid Fanni a Sárospatak Honlap szerkesztője: Jelenleg ő tölt fel mindent, ő írja a 
cikkeket. Az egyik változás az lenne, hogy a városban minden intézmény kapna hozzáférést, 
saját maguk tölthetnék fel a cikkeiket, amelyeket fontosnak tartanak, ő pedig variálhatja majd, 
hogy mit hogyan szeretne megjeleníteni. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

84/2014. (V.27.) 
h a t á r o z a t a 

 
a sarospatak.hu honlap arculati átalakításáról és karbantartásáról 

 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
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3. NAPIRENDI PONT  
 Tárgy: Javaslat a Sárospataki Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat kérelméről 
 Az előterjesztés a 2014. május 30-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: A Sárospatak, Páterhomok 14. szám alatt található, 
önkormányzati tulajdonú ingatlant üzemeltetés céljából megkapták, kéri a határidő 
meghosszabbítását 2014. július 1. napjáig. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról.   
   
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

85/2014. (V.27.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Gondozási Központ  

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kérelméről 
 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Sárospataki Gondozási Központ Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat kérelmét megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
 
 
4. NAPIRENDI PONT  
 Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézete alapító okiratának módosítására 
 Az előterjesztés a 2014. május 30-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A javaslatot a Hivatal részéről Poncsák Ferenc gazdálkodási 
irodavezető készítette el. A Rendelőintézet alapító okiratának módosítása jogszabályváltozás 
miatt szükséges, változtak a szakfeladat számok, továbbá a foglalkoztatásra vonatkozó 
szabályok átvezetésére került sor. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

86/2014. (V.27.) 
h a t á r o z a t a 
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Sárospatak Város Rendelőintézete alapító okiratának módosításáról 
 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
5. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Tájékoztató a Rendelőintézet nagymértékű szállítói tartozásának okai, és a 

csökkentés lehetőségeinek teljesítmény és szabályszerűségi célvizsgálatáról szóló 
ellenőrzési jelentés javaslataira tett intézkedések megvalósulásáról 

 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Az egynapos sebészettel kapcsolatban még 
mindig probléma, hogy nem tudják elindítani a rendelést, mivel nincs, aki aláírja az engedélyt. 
Az a baj, hogy működtetik a légtechnikát, ami elég költséges. Hat hónapja nem tudják 
elindítani, kiadással járt, hiszen mindent beszereztek a rendeléshez, bevétel még nincs, pedig 
havonta 1,5-2 millió Ft nyereséget hozna a működés. Csak működési kiadásokra költenek, a 
színvonalat viszont nem akarják visszavenni. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a tájékoztató tudomásul 
vételéről azzal, hogy a soron következő bizottsági ülésen ismét megtárgyalásra kerül. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot 
hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

87/2014. (V.27.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Rendelőintézet nagymértékű szállítói tartozásának okai, és a csökkentés lehetőségeinek 

teljesítmény és szabályszerűségi célvizsgálatáról szóló ellenőrzési jelentés  
javaslataira tett intézkedések megvalósulásáról 

 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta, azt 
tudomásul veszi azzal, hogy a soron következő bizottsági ülésen ismét napirendre tűzi. 
 
 
 
6. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Tájékoztató a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, 

leltárának és selejtezésének szabályszerűségi célellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési 
jelentés javaslataira tett intézkedések megvalósulásáról 

 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a tájékoztató tudomásul 
vételéről azzal, hogy a soron következő bizottsági ülésen ismét megtárgyalásra kerül. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen és 2 nem szavazattal a következő határozatot 
hozta: 
 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 
88/2014. (V.27.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, leltárának és  

selejtezésének szabályszerűségi célellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési  
jelentés javaslataira tett intézkedések megvalósulásáról 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta, azt 
tudomásul veszi azzal, hogy a soron következő bizottsági ülésen ismét napirendre tűzi. 
 
 
7. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó 

pályázat kiírásáról 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 
 
Dobránszky Tímea a Műszaki és Kommunális Iroda ügyintézője: A Sárospatak, Lavotta u. 
59. I/3. ajtószám alatti 1 szobás, 41 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú szociális 
bérlakás jelenleg üresen áll. A bérlakás-fejlesztési koncepció a bérlakást szociális alapon 
történő bérbeadásra jelölte ki.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását fenti bérlakás 1 éves 
időtartamra történő bérbeadásának pályázati kiírásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 
89/2014. (V.27.) 
h a t á r o z a t a 

 
a megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó  

pályázat kiírásáról 
 

 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság - az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet 3. § (3) 
bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben eljárva – a Sárospatak, Lavotta u. 59. 
I/3. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 1 éves időtartamra - szociális 
helyzet alapján - történő bérbeadására pályázatot ír ki.  
A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelős: a bizottság elnöke 
 
Határid ő: azonnal 
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1. melléklet a 89/2014. (V.27.) határozathoz 

 
P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  

 
Sárospatak Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra 

meghirdeti a 
 

SÁROSPATAK, Lavotta u. 59. I/3. 
 

ajtószám alatti 1 szobás, 41 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakását. 
 

A lakás bérleti díja 375,-Ft/m2/hó 
A lakás 1 éves időtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 

 
A lakás megtekinthető: 

2014. év június 3. napján, 900-930 óra között. 
 

Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás bérlője az a sárospataki lakóhellyel rendelkező 
pályázó lehet, akinek vagy házastársának (élettársának), vagy együtt költöző közeli 
hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás és  

€ családjában – az együtt költöző közeli hozzátartozókat is figyelembe véve – az egy 
főre jutó, a pályázat benyújtását megelőző három havi - nettó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, (57.000,-Ft) 
egyedül élő esetében 250 %-át, (71.250,-Ft) és 

€ családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80-szorosát (jelenleg 2.280.000,-
Ft) meghaladja, és 

€ a bérbeadást megelőzően 
- nem mondott le önkormányzati lakás bérleti jogáról térítés ellenében, vagy 
- beköltözhető ingatlanát nem idegenítette el. 

 
Pályázati adatlapokat a Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és 

Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. 
 

A pályázatokat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda 
Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál 

 
2014. év június hó 11. napján 1600 óráig 

 
beérkezően lehet benyújtani. 

 
A pályázatok elbírálására az Egészségügyi és Szociális Bizottság soron következő ülésén 
kerül sor. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap. 
 
Pályázók tudomásul veszik, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság a pályázatok 
elbírálását nyílt ülésen tárgyalja. 

 
Pályázó kiírója jogosult a pályázati felhívást a pályázat lejáratának határidejéig visszavonni. 
 

Bővebb felvilágosítás a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális 
Iroda Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhető. 

(Rákóczi út 32., Telefon: 47/513-275) 
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8. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó 

pályázat kiírásáról 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 
 
Dobránszky Tímea a Műszaki és Kommunális Iroda ügyintézője: A Sárospatak, Bartók B. u. 
7/A. fsz. 2. ajtószám alatti 1 szobás, 44 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú szociális 
bérlakás jelenleg üresen áll. A bérlakás-fejlesztési koncepció a bérlakást szociális alapon 
történő bérbeadásra jelölte ki.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását fenti bérlakás 1 éves 
időtartamra történő bérbeadásának pályázati kiírásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

90/2014. (V.27.) 
h a t á r o z a t a 

 
a megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó  

pályázat kiírásáról 
 

 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság - az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet 3. § (3) 
bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben eljárva – a Sárospatak, Bartók B. u. 
7/A. fsz. 2. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 1 éves időtartamra - 
szociális helyzet alapján - történő bérbeadására pályázatot ír ki.  
A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelős: a bizottság elnöke 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
1. melléklet a 90/2014. (V.27.) határozathoz 

 
P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  

 
Sárospatak Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra 

meghirdeti a 
 

SÁROSPATAK, Bartók B. u. 7/A. fsz. 2. 
 

ajtószám alatti 1 szobás, 44 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakását. 
 

A lakás bérleti díja 473,-Ft/m2/hó 
A lakás 1 éves időtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 
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A lakás megtekinthető: 

2014. év június 3. napján, 1400-1430 óra között. 
 

Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás bérlője az a sárospataki lakóhellyel rendelkező 
pályázó lehet, akinek vagy házastársának (élettársának), vagy együtt költöző közeli 
hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás és  

€ családjában – az együtt költöző közeli hozzátartozókat is figyelembe véve – az egy 
főre jutó, a pályázat benyújtását megelőző három havi - nettó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, (57.000,-Ft) 
egyedül élő esetében 250 %-át, (71.250,-Ft) és 

€ családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80-szorosát (jelenleg 2.280.000,-
Ft) meghaladja, és 

€ a bérbeadást megelőzően 
- nem mondott le önkormányzati lakás bérleti jogáról térítés ellenében, vagy 
- beköltözhető ingatlanát nem idegenítette el. 

 
Pályázati adatlapokat a Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és 

Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. 
 

A pályázatokat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda 
Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál 

 
2014. év június hó 11. napján 1600 óráig 

 
beérkezően lehet benyújtani. 

 
A pályázatok elbírálására az Egészségügyi és Szociális Bizottság soron következő ülésén 
kerül sor. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap. 
 
Pályázók tudomásul veszik, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság a pályázatok 
elbírálását nyílt ülésen tárgyalja. 

 
Pályázó kiírója jogosult a pályázati felhívást a pályázat lejáratának határidejéig visszavonni. 
 

Bővebb felvilágosítás a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális 
Iroda Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhető. 

(Rákóczi út 32., Telefon: 47/513-275) 
 
 
Az elnök a nyílt ülést bezárta, az Egészségügyi és Szociális Bizottság további munkáját zárt 
ülésen folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

              Egyed Attila                                                  Oláh József Csaba  
           a bizottság tagja                                      a bizottság elnöke 
 


