
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

Készült: 2010. október 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. 

 
 

Jelen vannak:  Oláh József Csaba a bizottság elnöke 
     Egyed Attila 
     Szabó András 
     Papp Imréné a bizottság tagjai  
      
     A Polgármesteri Hivatal részérıl: 
   
 Rák Józsefné igazgatási irodavezetı 

 Dr. Ponta Rajmund vezetı tanácsos 
 

Megjegyzés: Dr. Cserkúti Sándor nem volt jelen.  
  
 
N a p i r e n d   e l ı t t : 
 
Oláh József Csaba: Köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. Javasolja, hogy a zárt ülés napirendi 
pontjai közé vegyék fel Tyukodi Miklósné sárospataki lakos kérelmének tárgyalását. 
 
Rák Józsefné: Kéri, hogy a zárt ülés napirendi pontjai közé vegyék fel Vitányi Mária 
sárospataki lakos igazolási és fellebbezési kérelmének tárgyalását.  
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság döntését a napirendi pontok tárgyalásáról. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a javaslatokkal egyetértett és az alábbi napirendi 
pontok tárgyalását egyhangú szavazattal elfogadta: 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Elıterjesztés Balogh Oszkárné Sárospatak, Kazinczy út 19. I/5. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
2. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta út 59. II/4. ajtószám alatti önkormányzati bérlakás 

pályázati kiírásáról 
 
3. Elıterjesztés Tóth Jánosné Sárospatak, Lavotta út 59. I/2. ajtószám alatti lakos lakásbérleti 

szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
4. Elıterjesztés Sápi-Járdán László és bérlıtársa Horváth Ilona Sárospatak, Lavotta út 59. 

III/4. ajtószám alatti lakosok lakásbérleti szerzıdésük meghosszabbítása iránti kérelemrıl 
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5. Elıterjesztés Horváth Sándor és bérlıtársa Horváthné Hernádi Krisztina Sárospatak, 

Bartók Béla u. 7/A. II/1. ajtószám alatti lakosok lakásbérleti szerzıdésük 
meghosszabbítása iránti kérelemrıl 

 
6. Elıterjesztés özv. Egyed Sándorné Sárospatak, Október 23. tér 3. fsz. 1. ajtószám alatti 

lakos lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
7. Elıterjesztés Tégel Andrea Sárospatak, Bartók Béla u. 7/A. fsz. 1. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
8. Elıterjesztés Poroszka Lászlóné Sárospatak, Bartók Béla u. 7/A. III/1. ajtószám alatti 

lakos lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
Zárt ülésen: 
 
1. Elıterjesztés Tyukodi Miklósné Sárospatak, Bartók Béla u. 7/A. II/4. ajtószám alatti lakos 

kérelme ügyében 
 
2. Elıterjesztés Vitányi Mária Sárospatak, Bocskai u. 2/A. szám alatti lakos igazolási és 

fellebbezési kérelme ügyében 
 
3. Elıterjesztés adósságkezelési támogatás iránti kérelmek elbírálására 
 
4. Elıterjesztés átmeneti segélyek és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások elbírálására 
 
5. Elıterjesztés lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálására 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 
1. Elıterjesztés Balogh Oszkárné Sárospatak, Kazinczy út 19. I/5. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
Dr. Ponta Rajmund: Balogh Oszkárné Sárospatak, Kazinczy út 19. I/5. ajtószám alatti lakos 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben bérleti jogviszonyának meghosszabbítását 
kérte. Lakásbérleti szerzıdése 2010. december 1-jén lejár. Nevezettnek lakbérhátraléka nincs, 
egy nagykorú és egy kiskorú gyermekével él a lakásban. A bérlakás koncepcióban foglaltak 
szerint a fent említett bérlakás a kiürítésre javasolt kategóriába tartozik.  
 
Oláh József Csaba: Javasolja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vizsgálja felül a lakás 
hasznosítási módját, ezzel egyidejőleg a Bizottság végezzen környezettanulmányt és a soron 
következı bizottsági ülésen tárgyalja újra a kérelmet. Kéri a bizottsági tagokat, aki egyetért a 
javaslattal, az igennel szavazzon.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 

 
242/2010. (X.26.) Eü. és Szoc. Biz. 

h a t á r o z a t a 
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önkormányzati bérlakás bérbeadása ügyében  

 
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 – Balogh Oszkárné Sárospatak, 
Kazinczy út 19. I/5. ajtószám alatti lakos kérelmét – melyben a bérleti szerzıdése 
meghosszabbítását kérte – megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 
 
Felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, vizsgálja felül a lakás hasznosítási módját, 
ezzel egyidejőleg az Egészségügyi és Szociális Bizottság végezzen környezettanulmányt 
és a soron következı bizottsági ülésen tárgyalja újra a kérelmet.  
 
Felelıs: a bizottság elnöke 
 
Határid ı: 2010. november 26. 
 
 
2. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta út 59. II/4. ajtószám alatti önkormányzati 

bérlakás pályázati kiírásáról 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását a Sárospatak, Lavotta út 59. II/4. ajtószám 
alatti 1 szobás, 41 m2 alapterülető önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás 1 éves 
idıtartamra történı bérbeadásának pályázati kiírásáról.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

243/2010. (X.26.) Eü. és Szoc. Biz. 
h a t á r o z a t a 

 
önkormányzati bérlakásra történı 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 út 59. II/4. 
ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás 1 éves idıtartamra történ ı 
bérbeadására pályázatot ír ki. A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelıs: a bizottság elnöke 
 
Határid ı: azonnal 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
3. Elıterjesztés Tóth Jánosné Sárospatak, Lavotta út 59. I/2. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
Dr. Ponta Rajmund: Tóth Jánosné Sárospatak, Lavotta út 59. I/2. ajtószám alatti lakos 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben bérleti jogviszonyának meghosszabbítását 
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kérte. Lakásbérleti szerzıdése 2010. november 30-án lejár. Lakbérhátraléka nincs. Kérelmezı 
férjével, két kiskorú és egy nagykorú gyermekével él a lakásban. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottsági tagokat, aki egyetért azzal, hogy egy éves idıtartamra 
hosszabbítsák meg Tóth Jánosné bérleti jogviszonyát, az igennel szavazzon.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 

 
244/2010. (X.26.) Eü. és Szoc. Biz. 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospatak, Lavotta út 59. I/2. ajtószám alatti bérlakásra 
vonatkozó szerzıdéshosszabbítási kérelemrıl  

 
 

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 út 59. I/2. 
ajtószám alatti 2 szobás 58 m2 alapterülető önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti 
jogviszonyt – szociális helyzet alapján – Tóth Jánosné Sárospatak, Lavotta út 59. I/2. 
ajtószám alatti lakos részére 1 éves idıtartamra meghosszabbítja. 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: 2010. december 15. 
 
 
 
4. Elıterjesztés Sápi-Járdán László és bérlıtársa Horváth Ilona Sárospatak, Lavotta út 

59. III/4. ajtószám alatti lakosok lakásbérleti szerzıdésük meghosszabbítása iránti 
kérelemrıl 

 
Dr. Ponta Rajmund: Sápi-Járdán László és bérlıtársa Horváth Ilona Sárospatak, Lavotta út 59. 
III/4. ajtószám alatti lakosok kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz, melyben bérleti 
jogviszonyuk meghosszabbítását kérték. Lakásbérleti szerzıdésük 2010. október 31-én lejár. 
Lakbérhátralékuk nincs. Kérelmezık kiskorú gyermekükkel élnek a lakásban. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottsági tagokat, aki egyetért azzal, hogy egy éves idıtartamra 
hosszabbítsák meg Sápi-Járdán László és bérlıtársa Horváth Ilona bérleti jogviszonyát, az 
igennel szavazzon.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 

 
245/2010. (X.26.) Eü. és Szoc. Biz. 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospatak, Lavotta út 59. III/4. ajtószám alatti bérlakásra 
vonatkozó szerzıdéshosszabbítási kérelemrıl  
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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 út 59. III/4. 
ajtószám alatti 1 szobás 40 m2 alapterülető önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti 
jogviszonyt – szociális helyzet alapján – Sápi-Járdán László és bérlıtársa Horváth Ilona 
Sárospatak, Lavotta út 59. III/4. ajtószám alatti lakosok részére 1 éves idıtartamra 
meghosszabbítja. 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: 2010. december 15. 
 
 
 
5. Elıterjesztés Horváth Sándor és bérlıtársa Horváthné Hernádi Krisztina 

Sárospatak, Bartók Béla u. 7/A. II/1. ajtószám alatti lakosok lakásbérleti 
szerzıdésük meghosszabbítása iránti kérelemrıl 

 
Dr. Ponta Rajmund: Horváth Sándor és bérlıtársa Horváthné Hernádi Krisztina Sárospatak, 
Bartók Béla u. 7/A. II/1. ajtószám alatti lakosok kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz, 
melyben bérleti jogviszonyuk meghosszabbítását kérték. Lakásbérleti szerzıdésük 2010. 
november 30-án lejár. Lakbérhátralékuk nincs. Kérelmezık egy kiskorú gyermeket nevelnek. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottsági tagokat, aki egyetért azzal, hogy egy éves idıtartamra 
hosszabbítsák meg Horváth Sándor és bérlıtársa Horváthné Hernádi Krisztina bérleti 
jogviszonyát, az igennel szavazzon.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 

 
246/2010. (X.26.) Eü. és Szoc. Biz. 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospatak, Bartók Béla u. 7/A. II/1. ajtószám alatti bérlakásra 
vonatkozó szerzıdéshosszabbítási kérelemrıl  

 
 

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 Béla u. 7/A. II/1. 
ajtószám alatti 2 szobás 55 m2 alapterülető önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti 
jogviszonyt – szociális helyzet alapján – Horváth Sándor és bérlıtársa Horváthné 
Hernádi Krisztina Sárospatak, Bartók Béla u. 7/A. II/1. ajtószám alatti lakosok részére 1 
éves idıtartamra meghosszabbítja. 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: 2010. december 15. 
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6. Elıterjesztés özv. Egyed Sándorné Sárospatak, Október 23. tér 3. fsz. 1. ajtószám 
alatti lakos lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 

 
Dr. Ponta Rajmund: Özv. Egyed Sándorné Sárospatak, Október 23. tér fsz. 1. ajtószám alatti 
lakos kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben bérleti jogviszonyának 
meghosszabbítását kérte. Lakásbérleti szerzıdése 2010. november 30-án lejár. 
Lakbérhátraléka nincs. Kérelmezı három nagykorú gyermekével él a lakásban. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottsági tagokat, aki egyetért azzal, hogy egy éves idıtartamra 
hosszabbítsák meg özv. Egyed Sándorné bérleti jogviszonyát, az igennel szavazzon.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 

 
247/2010. (X.26.) Eü. és Szoc. Biz. 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospatak, Október 23. tér 3. fsz. 1. ajtószám alatti bérlakásra 
vonatkozó szerzıdéshosszabbítási kérelemrıl  

 
 

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, Október 23. tér 3. fsz. 1. 
ajtószám alatti 3 szobás 67 m2 alapterülető önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti 
jogviszonyt – szociális helyzet alapján – özv. Egyed Sándorné Sárospatak, Október 23. 
tér 3. fsz. 1. ajtószám alatti lakos részére 1 éves idıtartamra meghosszabbítja. 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: 2010. december 15. 
 
 
 
7. Elıterjesztés Tégel Andrea Sárospatak, Bartók Béla u. 7/A. fsz. 1. ajtószám alatti 

lakos lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
Dr. Ponta Rajmund: Tégel Andrea Sárospatak, Bartók Béla u. 7/A. fsz. 1. ajtószám alatti lakos 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben bérleti jogviszonyának meghosszabbítását 
kérte. Lakásbérleti szerzıdése 2010. november 30-án lejár. Lakbérhátraléka nincs. Kérelmezı 
kiskorú gyermekével él a lakásban. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottsági tagokat, aki egyetért azzal, hogy egy éves idıtartamra 
hosszabbítsák meg Tégel Andrea bérleti jogviszonyát, az igennel szavazzon.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 

 
248/2010. (X.26.) Eü. és Szoc. Biz. 

h a t á r o z a t a 
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a Sárospatak, Bartók Béla u. 7/A. fsz. 1. ajtószám alatti bérlakásra 
vonatkozó szerzıdéshosszabbítási kérelemrıl  

 
 

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 Béla u. 7/A. fsz. 
1. ajtószám alatti 2 szobás 55 m2 alapterülető önkormányzati bérlakásra vonatkozó 
bérleti jogviszonyt – szociális helyzet alapján – Tégel Andrea Sárospatak, Bartók Béla u. 
7/A. fsz. 1. ajtószám alatti lakos részére 1 éves idıtartamra meghosszabbítja. 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: 2010. december 15. 
 
 
 
8. Elıterjesztés Poroszka Lászlóné Sárospatak, Bartók Béla u. 7/A. III/1. ajtószám 

alatti lakos lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
Dr. Ponta Rajmund: Poroszka Lászlóné Sárospatak, Bartók Béla u. 7/A. III/1. ajtószám alatti 
lakos kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben bérleti jogviszonyának 
meghosszabbítását kérte. Lakásbérleti szerzıdése 2010. december 31-én lejár. 
Lakbérhátraléka nincs. Kérelmezı kiskorú gyermekével él a lakásban. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottsági tagokat, aki egyetért azzal, hogy egy éves idıtartamra 
hosszabbítsák meg Poroszka Lászlóné bérleti jogviszonyát, az igennel szavazzon.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 

 
249/2010. (X.26.) Eü. és Szoc. Biz. 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospatak, Bartók Béla u. 7/A. III/1. ajtószám alatti bérlakásra 
vonatkozó szerzıdéshosszabbítási kérelemrıl  

 
 

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 Béla u. 7/A. III/1. 
ajtószám alatti 2 szobás 55 m2 alapterülető önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti 
jogviszonyt – szociális helyzet alapján – Poroszka Lászlóné Sárospatak, Bartók Béla u. 
7/A. III/1. ajtószám alatti lakos részére 1 éves idıtartamra meghosszabbítja. 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: 2010. december 15. 
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság további munkáját zárt ülésen folytatja, melyrıl külön 
jegyzıkönyv készül. 
 
   

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
               Oláh József Csaba s.k.  
                     a bizottság elnöke 

 
 


