
 

 JEGYZİKÖNYV 
 
 
 
Készült:   Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala 1. számú tanácskozó termében az  
              Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. július 26-án tartott rendkívüli ülésén.  
 
 
Jelen vannak:   
 
Egészségügyi és Szociális Bizottság részérıl:  

•  Oláh József Csaba a bizottság elnöke 
•  Egyed Attila, 
•    Dr. Cserkúti Sándor, 
•    Papp Imréné 
a bizottság tagjai 
 
 
Polgármesteri Hivatal részérıl:  
• Rák Józsefné igazgatási irodavezetı 
• Cziráki Zsolt fıtanácsos 
 
 
Napirend elıtt: 
 
Oláh József Csaba: Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 
bizottság határozatképes. Javasolja, a bizottság zárt üléssel kezdje munkáját. Kéri a bizottság 
döntését a napirendi pontok tárgyalásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbi napirendi pontok tárgyalását 4 igen 
szavazattal – egyhangúlag – elfogadta: 
 
 

Napirend zárt ülésen: 
 

 
1.   Elıterjesztés a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. I/2. ajtószám alatti bérlakásra 

beérkezett pályázatokról. 
 

2.   Elıterjesztés a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/2. ajtószám alatti bérlakásra 
beérkezett pályázatokról. 

 
 

Napirend tárgyalása: 
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság további munkáját zárt ülésen folytatja, melyrıl külön 
jegyzıkönyv készül. 
 
Nyílt ülés folytatása: 
 
 

1. Elıterjesztés a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/2. ajtószám alatti 
bérlakás hasznosításáról. 

 
 
Oláh József Csaba: Miután a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/2. ajtószám alatt bérlakásra a 
pályázati feltételeknek megfelelı pályázat nem érkezett, javasolja, a bizottság szavazzon a 
bérlakás bérbeadásának meghirdetésérıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

368/2011. (VII. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/2. ajtószám alatti bérlakás hasznosításáról. 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság – Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-
testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben 
eljárva úgy döntött, hogy a Sárospatak, Bartók B. 7/A. III/2. ajtószám alatti, 1 szobás,  
50 m2 alapterülető összkomfortos önkormányzati bérlakás 1 éves idıtartamra, szociális 
helyzet alapján történı bérbeadására pályázatot ír ki. 
A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
A bizottság elnöke megköszöni a bizottság tagjainak részvételét, az ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

                                              Oláh József Csaba s.k. 
                        a bizottság elnöke 

 
 
 


