
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

Készült: 2012. február 28-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság rendkívüli ülésén. 

 
 

Jelen vannak:  Oláh József Csaba a bizottság elnöke 
     Egyed Attila 
     Papp Imréné  
     Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagjai 
 
     A Polgármesteri Hivatal részérıl: 
   
 Rák Józsefné igazgatási irodavezetı 
 Cziráki Zsolt fıtanácsos 
   
Megjegyzés: Szabó András 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.  
 
Cziráki Zsolt: Javasolja, hogy nyílt ülésen tárgyalják a Sárospatak, Lavotta u. 59. II/4. 
ajtószám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról készült 
elıterjesztést is. 
 
Oláh József Csaba: 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: 
 
Napirendi pontok: 
 
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta u. 59. II/4. ajtószám alatti önkormányzati bérlakás 

bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
 
Zárt ülésen: 
 
1. Elıterjesztés Gulyás István Sárospatak, Búzavirág út 14. fsz. 4. ajtószám alatti lakos 

kérelmérıl 
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Napirend tárgyalása: 

 
 
1. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta u. 59. II/4. ajtószám alatti önkormányzati 

bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
Cziráki Zsolt: A Sárospatak, Lavotta u. 59. II/4. ajtószám alatti 1 szobás, 41 m2 alapterülető 
önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás megüresedik. A bérlakás-fejlesztési koncepció a 
bérlakást szociális alapon történı bérbeadásra jelölte ki.  
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását fenti bérlakás 1 éves idıtartamra történı 
bérbeadásának pályázati kiírásáról.  
  
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

45/2012. (II.28.) 
h a t á r o z a t a 

 
önkormányzati bérlakásra történı pályázat kiírásáról 

 
 

Az 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 – a 
Sárospatak, Lavotta u. 59. II/4. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 1 éves 
idıtartamra - szociális helyzet alapján - történı 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. 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság további munkáját zárt ülésen folytatta, melyrıl külön 
jegyzıkönyv készült. 

 
 

K.m.f. 
 
  
 
 

                                                         Oláh József Csaba s.k. 
                       a bizottság elnöke 


