
A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

9/2021. (VII.27.) határozata 

bizottsági hatáskörbe tartozó lakáshasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága átruházott hatáskörben hozzájárul Szabadka-Polyák 

Renátának a sátoraljaújhelyi 1171 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Balassi Bálint 

utca 2. TT/9. szám alatti bérlakásra vonatkozó bérleti szerződésének 2021. június 25. napjával 

közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.  

 

 

 

A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

10/2021.(VII.27) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az ingatlan-

nyilvántartásban 2382/A/3 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Esze Tamás utca 77. 

3 ajtó alatti ingatlant 2.000.000,- Ft-ért vásárolja meg. 

 

 

 

A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

11/2021.(VII.27.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az ingatlan-

nyilvántartásban 109/8/A/18 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Rozmaring utca 1. 

2. emelet 2. ajtószám alatti ingatlan tulajdonjogát cserélje el önkormányzati lakás határozatlan 

idejű bérleti jogára. 

Hatalmazza fel a Jegyzőt a tárgyalások lefolytatására. 

 

 

 

 



A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

12/2021.(VII.27.) határozata 

az Ősz utca területének rendezéséhez szükséges telekalakításról, helyi közúttá 

minősítésről, az út és kapcsolódó területek önkormányzati tulajdonba vételéről, költségek 

vállalásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Ősz utca 

területének rendezéséhez szükséges telekalakításról, helyi közúttá minősítésről, az út és 

kapcsolódó területek önkormányzati tulajdonba vételéről, költségek vállalásáról szóló 

előterjesztést fogadja el. 

 

 

A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

13/2021. (VII.27.) határozata 

bizottsági hatáskörbe tartozó lakáshasznosításról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága átruházott hatáskörben bérbe adja a  2876/A/3 helyrajzi 

számú, természetben a Sátoraljaújhely, Petőfi Sándor utca 14.fsz/3. szám alatt található 

komfortos komfortfokozatú, 2 szobás, 54 m2 alapterületű lakóingatlant 1 év határozott 

időtartamra 2021. augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjáig  szociális alapon Bodnár 

Beáta (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx) részére 14.040,-Ft/hó bérleti díj ellenében. 

 

 

A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

14/2021. (VII.27.) határozata 

bizottsági hatáskörbe tartozó lakáshasznosításról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága átruházott hatáskörben bérbe adja a 1453 helyrajzi számú, 

természetben a Sátoraljaújhely, Mikszáth Kálmán utca 2. szám alatt található összkomfortos 

komfortfokozatú, 2 szobás, 103 m2 alapterületű lakóingatlant 1 év határozott időtartamra 2021. 

augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjáig szociális alapon Mosony Jolán (xxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxx)  részére 38.625,-Ft/hó bérleti díj ellenében. 

 

 



A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

15/2021. (VII.27) határozata 

bizottsági hatáskörbe tartozó lakáshasznosításról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága átruházott hatáskörben bérbe adja a 109/38/A/1 helyrajzi 

számú, természetben a Sátoraljaújhely, Rózsa utca 2. fsz/1. szám alatt található komfortos 

komfortfokozatú, 1 szobás, 37 m2 alapterületű lakóingatlant 1 év határozott időtartamra 2021. 

augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjáig szociális alapon Sárga Krisztián 

(xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx) részére 8.954,-Ft/hó bérleti díj ellenében. 

 

 

 

 

 

Palicz István sk. 

bizottság elnöke  

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Sátoraljaújhely, 2021. július 27.  

 

Nagy Réka sk. 

jegyzőkönyvvezető  
 
 
 


