
Jegyzıkönyv 
 
 

Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. november 8-án a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi Bizottság részérıl: 
 
  Hajdu Imre elnök 
  Egyed Attila  
  Jarecsni János László  
  Kiss Csaba  
  Halász Péter a bizottság tagjai  
   
a Polgármesteri Hivatal részérıl: 
 

Dr. Szabó Rita aljegyzı  
  Dr. Ponta Rajmund vezetı tanácsos  
  Dr. Szebényi Tibor tanácsos  
 
Megjegyzés:  
 

Stumpf Lászlóné nincs jelen. Vámosi Ilona a 4. napirendi pont tárgyalását 
követıen érkezett.  

 
  Az ülésrıl vágóképeket készít a Zemplén Televízió Kht.  
 
 
Napirend elıtt: 

 
 

Hajdu Imre: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság ülése 
5 fıvel határozatképes. Javasolja, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontokat tárgyalják. 
Kérdezi, hogy a napirendi pontokra vonatkozóan van-e egyéb javaslat. Amennyiben nincs, 
úgy kéri a bizottság szavazását a napirendi pontok elfogadásáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  
napirendi pontok tárgyalását elfogadta.  
 
 
Napirend: 
 
 

1. Elıterjesztés a Katona József utca 28. III/1. ajtószám alatti bérlakásra vonatkozó 
pályázat kiírásáról  
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2. Elıterjesztés a Kossuth Lajos utca 12. fsz./1. ajtószám alatti bérlakásra 
vonatkozó pályázat kiírásáról  

3. Elıterjesztés az Október 23. tér 7. fsz./1. ajtószám alatti bérlakásra vonatkozó 
pályázat kiírásáról  

4. Elıterjesztés az Október 23. tér 9. IV/1. ajtószám alatti bérlakásra vonatkozó 
pályázat kiírásáról 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Katona József utca 28. III/1. ajtószám alatti bérlakásra 
vonatkozó pályázat kiírásáról  
 

Hajdu Imre : Kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, 
javaslat. 
 
Kiss Csaba: Elfogadásra javasolja az elıterjesztést.  
 
Hajdu Imre : Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért az elıterjesztésben foglaltakkal, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta: 
 

28/2010. (XI. 08.) Pü. és Gazd. Biz. 
 

h a t á r o z a t  
 

a Katona József utca 28. III/1. ajtószám alatti bérlakásra  
vonatkozó pályázat kiírásáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság - az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII.1.) rendelet 3. § (2) bekezdése 
által biztosított átruházott hatáskörében eljárva - a Sárospatak, Katona József utca 28. 
III/1. ajtószám alatti 2 szobás 49 m2 alapterülető önkormányzati bérlakás piaci alapú 1 
éves idıtartamra szóló bérbeadására pályázatot ír ki. A pályázat kiírása e határozat 
mellékletét képezi. 
 
Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: a bizottság elnöke 
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A 28/2010. (XI. 08.) Pü. és Gazd. Biz. határozat melléklete  
 

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

Sárospatak Város Önkormányzata piaci alapon történı bérbeadásra meghirdeti a 
 

SÁROSPATAK, Katona József utca 28. III./1.   
 

ajtószám alatti 2 szobás, 49 m2 alapterülető, összkomfortos komfortfokozatú lakását. 
 

A lakás bérleti díja 375,-Ft/m2/hó 
 

A lakás 1 éves idıtartamra, piaci alapon, megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 
 

A lakás megtekinthetı: 
 

2010. év november hó 16. napján, (kedd) 10 00 – 10 30 óra között. 
 

Az írásban benyújtott pályázatnak tartalmaznia illetve ahhoz mellékelni kell: 
• a pályázó személyes adatait, lakcímét 
• a lakásba együtt költözı személyek adatait, továbbá 
• a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja illetve azoknak 

megfelel. 
 

Pályázati adatlapokat a Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató Irodájában, illetve a 
Mőszaki és Kommunális Iroda Vagyongazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. 
 

A pályázatokat Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Mőszaki és Kommunális Iroda 
Vagyongazdálkodási Csoportjánál 

 
2010. év november hó 22. napján (hétfı) 16 00 óráig 

 
beérkezıen lehet benyújtani. 

 
A pályázatok elbírálására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soron következı ülésén kerül 
sor. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap. 
 
 

Bıvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Mőszaki és Kommunális Iroda 
Vagyongazdálkodási Csoportjánál kérhetı. 

(Béla király tér 16., 21. szoba, Telefon: 47/513-278) 

  
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Kossuth Lajos utca 12. fsz./1. ajtószám alatti bérlakásra 
vonatkozó pályázat kiírásáról  
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Hajdu Imre : Kérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, 
javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság szavazását annak elfogadásáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta:  

 
29/2010. (XI. 08.) Pü. és Gazd. Biz. 

 
h a t á r o z a t 

 
a Kossuth Lajos utca 12. fsz./1. ajtószám alatti bérlakásra  

vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság - az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII.1.) rendelet 3. § (2) bekezdése 
által biztosított átruházott hatáskörében eljárva - a Sárospatak, Kossuth Lajos utca 12. 
fsz./1. ajtószám alatti 3 szobás 82m2 alapterülető önkormányzati bérlakás piaci alapú 1 
éves idıtartamra szóló bérbeadására pályázatot ír ki. A pályázat kiírása e határozat 
mellékletét képezi. 
 
Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: a bizottság elnöke 
 
 
A 29/2010. (XI. 08.) Pü. és Gazd. Biz. határozat melléklete  
 

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

Sárospatak Város Önkormányzata piaci alapon történı bérbeadásra meghirdeti a 
 

SÁROSPATAK, Kossuth Lajos utca 12. fsz./1.   
 

ajtószám alatti 3 szobás, 82 m2 alapterülető, komfortos komfortfokozatú lakását. 
 

A lakás bérleti díja 292,-Ft/m2/hó 
 

A lakás 1 éves idıtartamra, piaci alapon, megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 
 

A lakás megtekinthetı: 
 

2010. év november hó 16. napján, (kedd) 10 30 – 11 00 óra között. 
 

Az írásban benyújtott pályázatnak tartalmaznia illetve ahhoz mellékelni kell: 
• a pályázó személyes adatait, lakcímét 
• a lakásba együtt költözı személyek adatait, továbbá 
• a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja illetve azoknak 

megfelel. 
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Pályázati adatlapokat a Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató Irodájában, illetve a 
Mőszaki és Kommunális Iroda Vagyongazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. 
 

A pályázatokat Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Mőszaki és Kommunális Iroda 
Vagyongazdálkodási Csoportjánál 

 
2010. év november hó 22. napján (hétfı) 16 00 óráig 

 
beérkezıen lehet benyújtani. 

 
A pályázatok elbírálására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soron következı ülésén kerül 
sor. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap. 
 
 

Bıvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Mőszaki és Kommunális Iroda 
Vagyongazdálkodási Csoportjánál kérhetı. 

(Béla király tér 16., 21. szoba, Telefon: 47/513-278) 
  
  

 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az Október 23. tér 7. fsz./1. ajtószám alatti bérlakásra 
vonatkozó pályázat kiírásáról  
 

Hajdu Imre : Kérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, 
javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság szavazását annak elfogadásáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta:  
 

30/2010. (XI. 08.) Pü. és Gazd. Biz. 
 

h a t á r o z a t 
 

az Október 23 tér 7. fsz./1. ajtószám alatti bérlakásra  
vonatkozó pályázat kiírásáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság - az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII.1.) rendelet 3. § (2) bekezdése 
által biztosított átruházott hatáskörében eljárva - a Sárospatak, Október 23 tér 7. fsz./1. 
ajtószám alatti 2 szobás 57m2 alapterülető önkormányzati bérlakás piaci alapú 1 éves 
idıtartamra szóló bérbeadására pályázatot ír ki. A pályázat kiírása e határozat 
mellékletét képezi. 
 
Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: a bizottság elnöke 
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A 30/2010. (XI. 08.) Pü. és Gazd. Biz. határozat melléklete  
 

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

Sárospatak Város Önkormányzata piaci alapon történı bérbeadásra meghirdeti a 
 

SÁROSPATAK, Október 23 tér 7. fsz./1.  
 

ajtószám alatti 2 szobás, 57 m2 alapterülető, összkomfortos komfortfokozatú lakását. 
 

A lakás bérleti díja 375,-Ft/m2/hó 
 

A lakás 1 éves idıtartamra, piaci alapon, megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 
 

A lakás megtekinthetı: 
 

2010. év november hó 16. napján, (kedd) 9 30 – 10 00 óra között. 
 

Az írásban benyújtott pályázatnak tartalmaznia illetve ahhoz mellékelni kell: 
• a pályázó személyes adatait, lakcímét 
• a lakásba együtt költözı személyek adatait, továbbá 
• a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja illetve azoknak 

megfelel. 
 

Pályázati adatlapokat a Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató Irodájában, illetve a 
Mőszaki és Kommunális Iroda Vagyongazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. 
 

A pályázatokat Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Mőszaki és Kommunális Iroda 
Vagyongazdálkodási Csoportjánál 

 
2010. év november hó 22. napján (hétfı) 16 00 óráig 

 
beérkezıen lehet benyújtani. 

 
A pályázatok elbírálására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soron következı ülésén kerül 
sor. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap. 
 
 

Bıvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Mőszaki és Kommunális Iroda 
Vagyongazdálkodási Csoportjánál kérhetı. 

(Béla király tér 16., 21. szoba, Telefon: 47/513-278) 
  
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az Október 23. tér 9. IV/1. ajtószám alatti bérlakásra 
vonatkozó pályázat kiírásáról  
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Hajdu Imre : Kérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, 
javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság szavazását annak elfogadásáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta:  
 

31/2010. (XI. 08.) Pü. és Gazd. Biz. 
 

h a t á r o z a t 
 

az Október 23 tér 9. IV./1. ajtószám alatti bérlakásra  
vonatkozó pályázat kiírásáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság - az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII.1.) rendelet 3. § (2) bekezdése 
által biztosított átruházott hatáskörében eljárva - a Sárospatak, Október 23 tér 9. IV./1. 
ajtószám alatti 3 szobás 67m2 alapterülető önkormányzati bérlakás piaci alapú 1 éves 
idıtartamra szóló bérbeadására pályázatot ír ki. A pályázat kiírása e határozat 
mellékletét képezi. 
 
Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: a bizottság elnöke 
 
 
 
A 31/2010. (XI. 08.) Pü. és Gazd. Biz. határozat melléklete 
 

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

Sárospatak Város Önkormányzata piaci alapon történı bérbeadásra meghirdeti a 
 

SÁROSPATAK, Október 23 tér 9. IV./1.  
 

ajtószám alatti 3 szobás, 67 m2 alapterülető, összkomfortos komfortfokozatú lakását. 
 
 

A lakás bérleti díja 375,-Ft/m2/hó 
 

A lakás 1 éves idıtartamra, piaci alapon, megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 
 
 

A lakás megtekinthetı: 
 

2010. év november hó 16. napján, (kedd) 9 00 – 9 30 óra között. 
 

Az írásban benyújtott pályázatnak tartalmaznia illetve ahhoz mellékelni kell: 
• a pályázó személyes adatait, lakcímét 
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• a lakásba együtt költözı személyek adatait, továbbá 
• a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja illetve azoknak 

megfelel. 
 
 

Pályázati adatlapokat a Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató Irodájában, illetve a 
Mőszaki és Kommunális Iroda Vagyongazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. 
 
 

A pályázatokat Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Mőszaki és Kommunális Iroda 
Vagyongazdálkodási Csoportjánál 

 
2010. év november hó 22. napján (hétfı) 16 00 óráig 

 
beérkezıen lehet benyújtani. 

 
 

A pályázatok elbírálására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soron következı ülésén kerül 
sor. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap. 
 
 

Bıvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Mőszaki és Kommunális Iroda 
Vagyongazdálkodási Csoportjánál kérhetı. 

(Béla király tér 16., 21. szoba, Telefon: 47/513-278) 

  
 
Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 1310 órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f.  
 
 

                         Hajdu Imre s.k. 
         a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
            elnöke  
 
 
 

 
 
 


