
Jegyzıkönyv 
 

Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. február 3-án a 
Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi Bizottság részérıl: 
 
  Hajdu Imre elnök 
  Egyed Attila 
  Kiss Csaba 
  Halász Péter 
  Stumpf Lászlóné a bizottság tagjai  
   
a Polgármesteri Hivatal részérıl: 
   
  Cziráki Zsolt vagyongazdálkodási ügyintézı 
  Dr. Szebényi Tibor ügyintézı 
    
Megjegyzés:  
 

Jarecsni János László és Vámosi Ilona bizottsági tag nem volt jelen. 
 
 
Napirend elıtt: 
 
Hajdu Imre: Köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság ülése 5 fıvel 
határozatképes. Javasolja, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontokat tárgyalják. Kéri a 
bizottság szavazását. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
napirendi pontok tárgyalását elfogadta: 
 

N a p i r e n d : 
 

1. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta u. 55. fsz.1. sz. alatti önkormányzati bérlakás 
bérbeadásáról  

2. Elıterjesztés a Sárospatak, Dobó Ferenc u. 64. sz. alatti önkormányzati bérlakás 
bérbeadásáról 

3. Elıterjesztés a Sárospatak, Október 23. tér 3. 4/1. sz. alatti önkormányzati 
bérlakás bérbeadásáról  

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
 



 2 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta u. 55. fsz. 1. sz. alatti önkormányzati 
bérlakás bérbeadásáról 

 
Hajdu Imre: Kéri a bizottság véleményét, javaslatát az elıterjesztésben foglaltakról. Mivel 
észrevétel, javaslat nem volt, kéri a bizottság tagjait, aki a határozati javaslatban foglaltakkal 
egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı – Kiss Csaba nem vett részt a szavazásban. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 
 

31/2011. (II. 03.) Pü. és Gazd. Biz. 
 

h a t á r o z a t  
 

a Sárospatak, Lavotta u 55. fsz.1. sz. alatti  
önkormányzati bérlakás bérbeadásáról 

 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az önkormányzat tulajdonában lévı Sárospatak, 
Lavotta u. 55. fsz. 1.sz. alatt lévı 2 szobás 61 m2 alapterülető összkomfortos bérlakás 
hasznosítására vonatkozóan pályázatot ír ki a határozat mellékletét képezı 
hirdetményben foglalt feltételekkel, valamint megbízza a Vagyongazdálkodási csoportot 
a pályázat lebonyolítására. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
A 31/2011. (II. 03.) számú Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági határozat melléklete: 
 

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

Sárospatak Város Önkormányzata nem szociális rászorultság alapján történı bérbeadásra 
meghirdeti a 

 
SÁROSPATAK, Lavotta u. 55. fsz.1. 

 
ajtószám alatti  2 szobás, 61 m2 alapterülető, összkomfortos komfortfokozatú lakását. 

 
A lakás bérleti díja 391,-Ft/m2/hó* 

 
A lakás 1 éves idıtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 

 
A lakás megtekinthetı: 

 
2011. év február 10. napján (csütörtök)  9.30 – 10.00 óra között. 
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Pályázati adatlapokat a Polgármesteri Hivatal a Mőszaki és Kommunális Iroda 
Vagyongazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. 

 
A pályázatokat Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Mőszaki és Kommunális Iroda 

Vagyongazdálkodási Csoportjánál 
 

2011. év február 17. napján (csütörtök) 16.00 óráig 
 

beérkezıen lehet benyújtani. 
 

A pályázatok elbírálására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soron következı ülésén kerül 
sor. 

 
Pályázók tudomásul veszik, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a pályázatuk elbírálását 

nyílt ülésen tárgyalja. 
 

A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap. 
 
 

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

((BBééllaa  kkii rráállyy  ttéérr  1166..,,  1155..  sszzoobbaa,,  TTeelleeffoonn::  4477//551133--227755))  
 
 

 
 
Kiss Csaba: Elmondja, azért nem vett részt a szavazásban, mert az ülés elıtt kapta kézhez az 
elıterjesztést és még nem olvasta el. 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Sárospatak, Dobó Ferenc u. 64. sz. alatti önkormányzati 
bérlakás bérbeadásáról 

 
Hajdu Imre: Kéri a bizottság véleményét, javaslatát az elıterjesztésben foglaltakról. Mivel 
észrevétel, javaslat nem volt, kéri a bizottság tagjait, aki a határozati javaslatban foglaltakkal 
egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı – Kiss Csaba nem vett részt a szavazásban. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta: 
 

32/2011. (II. 03.) Pü. és Gazd. Biz. 
 

h a t á r o z a t  
 

a Sárospatak, Dobó F. u. 64. sz. alatti  
önkormányzati bérlakás bérbeadásáról 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az önkormányzat tulajdonában lévı Sárospatak, 
Dobó F. u 64. sz. alatt lévı 2 szobás 71 m2 alapterülető komfortos bérlakás 
hasznosítására vonatkozóan pályázatot ír ki a határozat mellékletét képezı 
hirdetményben foglalt feltételekkel, valamint megbízza a Vagyongazdálkodási csoportot 
a pályázat lebonyolítására. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal  
 
A 32/2011. (II. 03.) számú Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági határozat melléklete: 

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

 
Sárospatak Város Önkormányzata nem szociális rászorultság alapján történı bérbeadásra 

meghirdeti a 
 

SÁROSPATAK, Dobó F. u. 64. 
 

ajtószám alatti  2 szobás, 71 m2 alapterülető, komfortos komfortfokozatú lakását. 
 

A lakás bérleti díja 282,-Ft/m2/hó* 
 

A lakás 1 éves idıtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 
 

A lakás megtekinthetı: 
 

2011. év február hó 10. napján (csütörtök) 1100 – 1130 óra között. 
 
 

Pályázati adatlapokat a Polgármesteri Hivatal a Mőszaki és Kommunális Iroda 
Vagyongazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. 

 
A pályázatokat Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Mőszaki és Kommunális Iroda 

Vagyongazdálkodási Csoportjánál 
 

2011. év február hó 17. napján (csütörtök) 16 00 óráig 
 

beérkezıen lehet benyújtani. 
 

A pályázatok elbírálására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soron következı ülésén kerül 
sor. 

 
Pályázók tudomásul veszik, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a pályázatuk elbírálását 

nyílt ülésen tárgyalja. 
 

A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap. 
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Bıvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Mőszaki és Kommunális Iroda 
Vagyongazdálkodási Csoportjánál kérhetı. 

((BBééllaa  kkii rráállyy  ttéérr  1166..,,  1155..  sszzoobbaa,,  TTeelleeffoonn::  4477//551133--227755))  
 
 

 
3. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Elıterjesztés a Sárospatak, Október 23. tér 3. 4/1. sz. alatti 
önkormányzati bérlakás bérbeadásáról 

 
Hajdu Imre: Kéri a bizottság véleményét, javaslatát. Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kéri 
a bizottság tagjait, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı – Kiss Csaba nem vett részt a szavazásban. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta: 
 

33/2011. (II. 03.) Pü. és Gazd. Biz. 
 

h a t á r o z a t  
 

a Sárospatak, Október 23. tér 3. 4/1 sz. alatti  
önkormányzati bérlakás bérbeadásáról 

 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az önkormányzat tulajdonában lévı Sárospatak, 
Október 23. tér 3. 4/1. sz. alatt lévı 3 szobás 67 m2 alapterülető összkomfortos bérlakás 
hasznosítására vonatkozóan pályázatot ír ki a határozat mellékletét képezı 
hirdetményben foglalt feltételekkel, valamint megbízza a Vagyongazdálkodási csoportot 
a pályázat lebonyolítására. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
A 33/2011. (II. 03.) számú Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági határozat melléklete: 

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

 
Sárospatak Város Önkormányzata nem szociális rászorultság alapján történı bérbeadásra 

meghirdeti a 
 

SÁROSPATAK, Október 23. tér  3. 4/1. 
 

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

A lakás bérleti díja 391,-Ft/m2/hó* 
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A lakás 1 éves idıtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 
 

A lakás megtekinthetı: 
 

2011. év február 10. napján (csütörtök) 9.00 – 9.30 óra között. 
 
 

Pályázati adatlapokat a Polgármesteri Hivatal a Mőszaki és Kommunális Iroda 
Vagyongazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. 

 
A pályázatokat Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Mőszaki és Kommunális Iroda 

Vagyongazdálkodási Csoportjánál 
 

2011. év február 17. napján (csütörtök) 16.00 óráig 
 

beérkezıen lehet benyújtani. 
 

A pályázatok elbírálására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soron következı ülésén kerül 
sor. 

 
Pályázók tudomásul veszik, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a pályázatuk elbírálását 

nyílt ülésen tárgyalja. 
 

A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap. 
 
 

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

((BBééllaa  kkii rráállyy  ttéérr  1166..,,  1155..  sszzoobbaa,,  TTeelleeffoonn::  4477//551133--227755))  
 
 
 

 
Az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 13.05 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

              Hajdu Imre s.k. 
                                                                                                        a bizottság elnöke 
 
 

 
 
 
 

 


