
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

Készült: 2010. december 14-én 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  
     Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagjai 
      
     A Polgármesteri Hivatal részérıl: 
   
 Rák Józsefné igazgatási irodavezetı 

 Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı 
 Cziráki Zsolt vezetı tanácsos 
 Dr. Ponta Rajmund vezetı tanácsos 
   

Megjegyzés: Poncsák Ferenc a 3. napirendi pont tárgyalását követıen távozott. 
Papp Imréné az 5-7. napirendi pontok tárgyalásán nem vett részt.  

  
 
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.  
 
Rák Józsefné: Javasolja a zárt ülés napirendi pontjai közé felvenni Vitányi György gondnoka, 
Vitányi Mária Sárospatak, Bocskai u. 2/A. szám alatti lakos által benyújtott fellebbezések 
tárgyalását. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság döntését a napirendi pontok tárgyalásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a javaslattal egyetértett és az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását 5 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta: 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Elıterjesztés a 2010. évi költségvetési elıirányzatok módosítására 
 
2. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 33/2009. (XII.01.) számú rendelet módosításáról 
  
3. Elıterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjáról 
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4. Elıterjesztés a Képviselı-testület 2011. I. félévi munkatervére 
 
5. Elıterjesztés a 65 év feletti sárospataki lakos személyek támogatásáról 
 
6. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta út 59. II/4. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatról 
 
7. Elıterjesztés Szabó Jánosné Sárospatak, Lavotta út 59. III/5. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
Zárt ülésen: 
 
1. Elıterjesztés adósságkezelési támogatás iránti kérelmek elbírálására 
 
2. Elıterjesztés átmeneti segélyek és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások elbírálására 
 
3. Elıterjesztés lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálására 
 
4. Elıterjesztés Vitányi György gondnoka, Vitányi Mária Sárospatak, Bocskai u. 2/A. szám 

alatti lakos által benyújtott fellebbezésekrıl 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. Elıterjesztés a 2010. évi költségvetési elıirányzatok módosítására 
 
Oláh József Csaba: Kérdezi a Gazdálkodási Iroda vezetıjét, az elıterjesztéssel kapcsolatban 
van-e kiegészítése? 
 
Poncsák Ferenc: A kiadási elıirányzatok az intézménynek és a Polgármesteri Hivatalnak 
jogot adnak arra, hogy az összeget elköltse, de nem lépheti túl. A kiemelt elıirányzatokat a 
Képviselı-testület határozza meg (bér, járulék, dologi kiadások, beruházások). Ezen belül az 
intézményvezetı a maga hatáskörében dönti el, hogy mire fordítja az összeget. A bevételi 
elıirányzatok viszont kötelezettséget jelentenek arra vonatkozóan, hogy azt be kell szednie az 
intézményeknek. Az elıirányzatok fontos részét képezik a költségvetésnek. Az elıirányzat 
változások az év közben bekövetkezı változások átvezetése a költségvetési rendeletben. Ez 
egyrészt az állami elıirányzat változásokat jelenti, másrészt a Képviselı-testület korábbi 
határozatban meghozott döntéseinek átvezetését a rendeletben. A 10 %-os zárolás azért épült 
be a rendeletbe, mert látszott már február környékén, hogy az év nem lesz zökkenımentes, 
bizonyos nem várt kiadások merülnek majd fel. Ezek részben a Képviselı-testülettıl 
függetlenül alakultak így, másrészt viszont a Képviselı-testület döntései is eredményezték. A 
kiadási elıirányzat növekedése által, a mőködési hiány a tervezett 391 millió Ft-ról 550 millió 
Ft-ra nıtt. Ennek helyreállítására már korábban is szerepelt a rendeletben a 10 %-os zárolás.   
 
Oláh József Csaba: Kérdezi, hogy a 10 %-os zárolás nem fogja-e lehetetlen helyzetbe hozni az 
intézményeket? 
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Poncsák Ferenc: Decemberben beérkeztek az intézmények költségigényei, hogy milyen 
összegő finanszírozást igényelnek, a 10 %-os zárolást figyelembe vette. Az intézmények egy 
részénél ez gondot jelent. A Mővelıdés Háza és Könyvtára, a Gondozási Központ, a 
Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat, a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola esetében nem 
jelent problémát, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, a Vay Miklós Szakképzı Iskola, 
a Kommunális Szervezet esetében gondot jelent. A gond abból is adódhat, hogy az 
intézmények nem vették komolyan a zárolás lehetıségét. Van arra lehetıség, hogy ezen 
intézmények az utolsó havi decemberi számlákat nem fizetik ki, hanem átviszik a következı 
évre. Kérdés, hogy a következı évi költségvetés engedi-e betervezni az áthozott számlákat. 
Ha engedi, akkor csak egy technikai átadásról van szó, ha viszont nem szerepel a következı 
évi költségvetésben, az kényszert jelent majd az intézményeknek, hogy erre figyeljenek oda.  
 
Egyed Attila: A költségvetési rendelet szerinti zárolás elvonássá való alakítása a Mővelıdés 
Háza és Könyvtára esetében 5.986 eFt, a Gondozási Központ esetében 7.580 eFt. Emlékezete 
szerint a Mővelıdés Háza intézményének 100-120 millió Ft-ot ad az önkormányzat, akkor 
miért vonnak az intézménytıl kevesebbet, mint a Gondozási Központtól? 
 
Poncsák Ferenc: Az eltérés abból adódik, hogy mekkora összegő alapja van az elvonásnak. A 
dologi kiadások eredeti elıirányzatát kell figyelembe venni, nem az intézmény 
finanszírozását. A személyi kiadást nem lehet csökkenteni, mert ahhoz a létszámot is kellene 
csökkenteni. A dologi kiadásoknál tágabb a mozgástér, könnyebben szabályozható. A bérrel 
is lehetett volna ezt tenni, de akkor dönteni kellett volna létszámcsökkentésrıl. 
 
Papp Imréné: Egyetért az irodavezetıvel abban, hogy az intézményvezetık nagy része nem 
vette komolyan a 10 %-os zárolást. A Gondozási Központ fizette a számlákat, átgondolta az 
intézmény dologi kiadásait, mert év végére meg kellett maradnia a 10 %-nak. Ezért nincs 
probléma a Gondozási Központ esetében, mert még ezen felül is sikerült megtakarítást 
eredményezni. Tudatosítani kell az intézményvezetıkben, hogy ha a 10 %-nak meg kell 
maradnia, akkor legyenek következetesek, mert volt olyan intézmény, amely 2-3 napos 
kirándulást szervezett. 
 
Oláh József Csaba: Felelısségre kell vonni azon intézményeket, akik nem gazdálkodták ki a 
10 %-ot, vállalni kell a következményeket. 
 
Szabó András: A Mővelıdés Háza és Könyvtára módosítási kérelme szerint közcélú 
foglalkoztatásra 1.103 eFt-ot igényelnek. Ez valamilyen pályázattal van kapcsolatban? 
 
Poncsák Ferenc: A közcélú munkavállalást az intézmények eredeti költségvetésébe nem 
tervezték be. A munkavállaló az intézménynél van felvéve, a 100 %-ot kifizeti rá, viszont az 
önkormányzat igényli az államtól a 95 %-ot, ezt az összeget adja vissza az intézménynek. A 
táblázatban szereplı összeg 3 hónapot foglal magában. Ez nem jelent plusz költséget az 
önkormányzatnak, csupán a megigényelt összeget visszautalja az intézménynek. Sok 
intézmény határidın túl nyújtotta be a kérelmét. 
 
Oláh József Csaba: Kérdezi, mivel indokolták az intézmények a határidı túllépését? 
 
Poncsák Ferenc: Nem kötelezı benyújtani a kérelmet. Egy kötelezettsége van az 
intézményeknek, nem léphetik túl az elıirányzatot. 
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Szabó András: Év közben ÁFA tranzakcióval magyarázta az irodavezetı azt, hogy az 
önkormányzat is meghaladta a féléves felhasználást. Sikerült ezt rendezni? 
 
Poncsák Ferenc: Igen, csupán a korábban említett 3 intézmény esetében jelent gondot a 10 % 
zárolása. 
 
Oláh József Csaba: Nem lehetséges, hogy a tavaszi árvízi védekezés összege befolyásolta a 
Kommunális Szervezet 10 %-át? 
 
Poncsák Ferenc: Ha az intézmény adott be erre irányuló kérelmet a szeptemberi elıirányzat 
módosításkor, azokat be is építette a Képviselı-testület a költségvetésébe. Az 
elıirányzatoknak van korlátja. Ezeket az összegeket a bevétel erejéig lehet tervezni. 
Önmagában kevés, hogy a Képviselı-testület elfogadja az elıirányzat módosítást, ahhoz pénz 
is szükséges. Ha van bevétele az önkormányzatnak, akkor a Képviselı-testület addig az 
összegig növelheti a kiadási elıirányzatokat. A kiadásokat a befolyt bevétel erejéig lehet 
teljesíteni.  
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztés elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 
 

321/2010. (XII.14.) Eü. és Szoc. Biz. 
h a t á r o z a t a 

 
a 2010. évi költségvetési elıirányzatok módosításáról 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2010. évi költségvetési elıirányzatok 
módosításáról készült elıterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
 
 
2. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 33/2009. (XII.01.) számú rendelet módosításáról 
  
Cziráki Zsolt: Ha huzamosabb ideig nem emelnék a lakbért, akkor egy nagyobb összegő 
emelésre lenne szükség, ezért inkább az infláció éves átlagához hasonló mértékő emelést, 4 
%-os lakbéremelést javasolnak 2011. február 1-jétıl. Ez rendelet módosítást jelent, a 
szerzıdések aláírására ezidáig az Alpolgármester Úr volt felhatalmazva, ezt módosítanák a 
rendeletben a Polgármester Úr hatáskörére. 
 
Oláh József Csaba: A következı napirendi pontban az infláció mértékével megegyezı módon, 
5 %-kal javasolják az emelést, ebben az esetben 4 %. Javasolja, hogy a két emelés mértéke 
egységesen 5 % legyen. 
 
Egyed Attila: Kérdezi, milyen a lakbér fizetési hajlandóság a bérlık részérıl, mennyire tudtak 
segíteni a 20 %-os kedvezmény lehetıségével?     
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Cziráki Zsolt: A 20 %-os kedvezmény lehetısége jó döntésnek bizonyult a Képviselı-testület 
részérıl. Korábban a 2009. júliusi 300 %-os béremelés elıtt kisebb volt a lakbérek összege, 
mégis 3 millió Ft volt a kintlévıség. Jelenleg 1,9 millió Ft a kintlévıség. 61 bérlı (szociális 
bérlakásban lakó) veszi igénybe a 20 %-os lakbérkedvezményt, a piaci alapon bérbe adott 
lakások bérlıi nem jogosultak erre a kedvezményre. Összesen 131 érvényben lévı bérleti 
szerzıdés van, ennek közel a fele igénybe veszi a kedvezményt. Bár ez kieséssel jár az 
önkormányzatnak, mégis sokkal nagyobb kintlévıség lenne, ha nem biztosítanák a 
kedvezményt. A 131 élı szerzıdés nem azt jelenti, hogy 131 lakásban laknak bérlık, hiszen 
vannak jogcím nélküli lakáshasználók is. Évközben volt egy intézkedés, a szociális 
rászorultság felülvizsgálata. Mindenkitıl újra kérték a jövedelemigazolásokat, ennek hatására 
viszonylag sok személyt át kellett sorolni piaci alapú bérlakásba, mert nem felelt meg a 
szociális alapú bérlakás bérbevételére vonatkozó feltételeknek. 30 millió Ft volt betervezve 
ingatlan értékesítésbıl származó bevételre, már nyár végén 46 millió Ft volt a bevétel. 
Sikerült jól és sok bérlakást értékesíteni és még folyamatban vannak további értékesítések.  
 
Egyed Attila: Kérdezi, kaphatnak-e kimutatást a soron következı képviselı-testületi ülésre 
valamennyi szociális és piaci alapú bérlakásról, hogy kinek mikor jár le a bérleti szerzıdése, 
mely lakások üresek vagy éppen kilakoltatás alatt állnak. 
 
Cziráki Zsolt: Ennek nincs akadálya, de ezek az adatok folyamatosan változnak. Az üres 
lakások állománya azért nincs meghirdetve, mert ezek olyan lakások, amelybıl a Bíróság 
lakoltatta ki a bérlıt vagy a bérlı elhalálozott. A felújításokra nem tudták behajtani az 
összeget, ezekre a lakásokra készítettek költségvetést, hogy mennyibe kerül a felújításuk. 
Nyilván nem egyszerre történne a felújítás, de a késıbbiekben ezeket is lehetne értékesíteni. 
Lakótelepi lakások esetében egyszerőbb, mert ott inkább festés, tapétázás költségei merülnek 
fel, társasház esetében viszont már tetıszerkezet csere is szükséges lehet.  
 
Dr. Cserkúti Sándor: Javasolja, hogy egyelıre 4 %-os lakbéremelés történjen.   
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztés szerinti 4 %-os 
lakbéremeléssel kapcsolatban. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 
 

322/2010. (XII.14.) Eü. és Szoc. Biz. 
h a t á r o z a t a 

 
az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó  

egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII.01.) számú rendelet módosításáról 
  
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani elıterjesztést elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek.  
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3. Elıterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjáról 
 
Oláh József Csaba: Kérdezi a Gazdálkodási Iroda vezetıjét, az elıterjesztéssel kapcsolatban 
van-e kiegészítése? 
 
Poncsák Ferenc: A nehéz szociális helyzetben élı családok gyermekei ingyen étkeznek, vagy 
50 % kedvezménnyel fizetik a gyermekétkeztetésre vonatkozó térítési díjat. Célszerő a térítési 
díjakat az inflációval megegyezı módon, 5 %-kal emelni.  
 
Egyed Attila: Az a szülı, aki nem részesül kedvezményben, az általános iskolai gyermekének 
napi háromszori étkezésére 328,-Ft-ot vagy 328,-Ft + ÁFA-t fizet? 
 
Poncsák Ferenc: A táblázatban szereplı térítési díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t. A szülı 
ÁFA-val növelten fizeti, vagyis 410,-Ft-ot. A rendeletben nettó árakat szerepeltetnek, mert az 
év közbeni változások miatt akár rendeletmódosításra is szükség lenne, hogy kövessék az 
ÁFA változást. A jogszabályban elıírt mennyiségi és tápérték kötelezettségnek a Sárospataki 
Közszolgáltatási Kft. eleget tett, a nyersanyag-felhasználása a normán belül maradt, így annak 
növelése nem indokolt.  
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztés elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 
 

323/2010. (XII.14.) Eü. és Szoc. Biz. 
h a t á r o z a t a 

 
a gyermekétkeztetés térítési díjáról 

 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a gyermekétkeztetés térítési díjáról készült 
elıterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
 
 
4. Elıterjesztés a Képviselı-testület 2011. I. félévi munkatervére 
 
Oláh József Csaba: Kiegészítésképpen elmondja, hogy a szociális szolgáltatás-szervezési 
koncepció tárgyalására is sor kerül majd. 
 
Rák Józsefné: A koncepciót 2004. évben fogadta el a Képviselı-testület, melynek 
felülvizsgálata jogszabályon alapuló kötelezettség. Reméli, hogy a Családsegítı és Pedagógiai 
Szakszolgálattal együttmőködve az önkormányzatnak jövıre sikerül a hajléktalan ellátásban 
elırelépni, mivel a nappali melegedı biztosítása kötelezı feladata az önkormányzatnak, ami 
jelenleg nincs megoldva. A Református Egyház évrıl évre felvállalja a hajléktalanok 
elhelyezését. A szociális törvény is több ponton módosul 2011. január 1-jétıl, ezért a 
rendeleteket felül kell majd vizsgálni és adott esetben módosítani.  
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Dr. Cserkúti Sándor: Javasolja a Rendelıintézet beszámolója tárgyalásának felvételét az 
április havi képviselı-testületi ülésen szereplı napirendi pontok közé, beszámoló a 
Rendelıintézet mőködésérıl, valamint az épülı egészségügyi központ helyzetérıl, annak 
jövıbeni mőködésérıl és mőködtetésérıl.  
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását, az elhangzott javaslatot figyelembe véve. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 
 

324/2010. (XII.14.) Eü. és Szoc. Biz. 
h a t á r o z a t a 

 
a Képviselı-testület 2011. I. félévi munkatervérıl 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Képviselı-testület 2011. I. félévi munkatervérıl 
készült elıterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek azzal a kiegészítéssel, 
hogy a 2011. április 29-ei képviselı-testületi ülésen napirendi pontként kerüljön 
tárgyalásra a Beszámoló a Rendelıintézet mőködésérıl, valamint az épülı egészségügyi 
központ helyzetérıl, annak jövıbeni mőködésérıl és mőködtetésérıl címő napirendi 
pont.  
 
 
5. Elıterjesztés a 65 év feletti sárospataki lakos személyek támogatásáról 
 
Oláh József Csaba: A népesség nyilvántartás adatai alapján 2010. évben 2047 fı sárospataki 
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezı, 65. életévét betöltött személyt érint az 1.000,-Ft 
összegő támogatás. 
 
Rák Józsefné: A 2010. évi költségvetésben a Képviselı-testület kiadási elıirányzatként 3 
millió Ft-ot tervezett erre a célra, 2047 fı esetében 1.000,-Ft összegő támogatással számolva 
nem lépné túl a Képviselı-testület a tervezett 3 millió Ft-ot. Tavaly a Gondozási Központ 
megoldotta az igénylést.  
 
Oláh József Csaba: Hogyan fogadták tavaly az idısek a támogatást? 
 
Papp Imréné: Azok a személyek, akiknek magas a nyugellátásuk, visszaadták, nem fogadták 
el az utalványt. 
 
Szabó András: Szeretné felajánlani a segítségét, akik nem tudják átvenni a választókörzetébıl, 
azokhoz elviszi az utalványt. 
 
Oláh József Csaba: Szintén szeretné felajánlani ezt a segítséget a választókörzetébe 
tartozóknak. Az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel 1.000,-Ft összegő 
támogatást javasol. Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztés elfogadásáról. 
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Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı - Papp Imréné nem volt jelen. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
325/2010. (XII.14.) Eü. és Szoc. Biz. 

h a t á r o z a t a 
 

a 65 év feletti sárospataki lakos személyek támogatásáról 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 65 év feletti sárospataki lakóhellyel rendelkezı 
személyek támogatásáról készült elıterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek.  
 
 
6. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta út 59. II/4. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatról 
 
Dr. Ponta Rajmund: A Sárospatak, Lavotta út 59. II/4. ajtószám alatt található 1 szobás, 41 m2 
alapterülető összkomfortos bérlakás bérbevételére 1 pályázó nyújtotta be kérelmét.  
 
Pályázó:       Lakcím, illetve tartózkodási hely: 
 
1) Csiki Júlia       Kazinczy u. 29. 
 
Dr. Ponta Rajmund: A pályázó a feltételeknek megfelel. 
 
Egyed Attila: Nem jó érzést kelt, hogy egy egyedülálló hölgynek bérbe adják a lakást, de 
lehet, hogy ezzel egy családot nyer a város. Több pályázó nem érkezett, nincs kereslet a lakás 
iránt. 
 
Dr. Cserkúti Sándor: Ha bármilyen kétség merülne fel a rezsi nem fizetését illetıen, akkor egy 
év után nem hosszabbítják meg a bérleti szerzıdését. Addig is nem áll üresen a lakás.  
 
Cziráki Zsolt: Ettıl kedvezıbben Sárospatakon senki nem tud lakást bérelni, ezért sokan nem 
kockáztatják a számlaköltségek felhalmozódását. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását a Sárospatak, Lavotta út 59. II/4. ajtószám 
alatti 1 szobás, 41 m2 alapterülető bérlakás - Csiki Júlia részére történı - bérbeadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı - Papp Imréné nem volt jelen. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

326/2010. (XII.14.) Eü. és Szoc. Biz. 
h a t á r o z a t a 
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a Sárospatak, Lavotta út 59. II/4. ajtószám alatti bérlakásra 
beérkezett pályázatról  

 
 
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 1 szobás 41 m2 alapterülető önkormányzati bérlakást – szociális alapon – 
Csiki Júlia  Sárospatak, Kazinczy u. 29. szám alatti lakos részére 1 éves idıtartamra 
bérbe adja. 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: 2011. január 31. 
 
 
 
7. Elıterjesztés Szabó Jánosné Sárospatak, Lavotta út 59. III/5. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
Dr. Ponta Rajmund: Szabó Jánosné Sárospatak, Lavotta út 59. III/5. ajtószám alatti lakos 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben bérleti jogviszonyának meghosszabbítását 
kérte. Lakásbérleti szerzıdése 2010. december 31-én lejár. Nevezettnek lakbérhátraléka nincs, 
nagykorú gyermekével él a lakásban.   
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı - Papp Imréné nem volt jelen. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
327/2010. (XII.14.) Eü. és Szoc. Biz. 

h a t á r o z a t a 
 

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 – a Sárospatak, Lavotta út 59. III/5. 
ajtószám alatti 2 szobás 58 m2 alapterülető önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti 
jogviszonyt – szociális helyzet alapján – Szabó Jánosné Sárospatak, Lavotta út 59. III/5. 
ajtószám alatti lakos részére 1 éves idıtartamra meghosszabbítja. 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: 2011. január 31. 
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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 

 
 


