
  J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési 

és Vagyongazdálkodási Bizottsága rendkívüli nyílt üléséről. 

 

A Bizottsági ülés helye: a Városháza gróf Andrássy Gyula termében (3980 Sátoraljaújhely, 

Kossuth tér 5.) 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2021. július 27. napján 8 órától 

  

A Bizottság részéről megjelentek: 

 Palicz István bizottsági elnök 

Kracson Norbert bizottsági tag 

 Sebes Péter bizottsági tag 

Szabó János bizottsági tag 

Tóth Zsolt bizottsági tag 

Varga Mária bizottsági tag 

 

Az ülésről távol volt: 

 Zelina Zoltánné bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

Bartus Tímea Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztály osztályvezetője 

 dr. Madák Tímea Szervezési és Szociális Osztály osztályvezetője 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

Bartus Tímea Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztály osztályvezetője 

 dr. Madák Tímea Szervezési és Szociális Osztály osztályvezetője 

 

Jegyzőkönyvvezető: Nagy Réka 

 

Palicz István bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Gazdasági, 

Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 6 tag jelen 

van, egyben az ülést megnyitotta. Javasolta az önkormányzati vagyonhasznosításról szóló 

előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalását, illetve a zárt ülésen egyebek napirendi pont 

felvételét. Megkérdezte, van-e az ülés napirendi pontjával kapcsolatosan kérdés, javaslat. 

 

Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

Tekintettel arra, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem hangzott el, ezért az 

elnök szavazásra bocsátotta a napirendek elfogadását, miszerint az önkormányzati 

vagyonhasznosításról szóló előterjesztés zárt ülésen tárgyalja a bizottság, illetve a zárt ülésen 

a napirendi pontokat egyebek napirenddel egészíti ki. 

 

S z a v a z á s : A Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság szavazáskor 

jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta az ülés napirendjét az Egyebek 

napirendi pont felvételével az alábbiak szerint: 
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Napirend 

 

1. Előterjesztés bizottsági hatáskörbe tartozó lakáshasznosításra  

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

Zárt ülésen: 

 

1. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés bizottsági hatáskörbe tartozó szociális alapon történő 

lakáshasznosításra 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

3. Egyebek 

 

 

 

Palicz István bizottsági elnök: javasolta továbbá, hogy a jelenlegi ülés jegyzőkönyv-

hitelesítője Kracson Norbert bizottsági tag legyen. Megkérdezte, hogy van-e valakinek más 

javaslata. 

 

Tekintettel arra, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítőjével kapcsolatban egyéb javaslat nem hangzott 

el, ezért az elnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a jelenlegi ülés jegyzőkönyv-

hitelesítője Kracson Norbert bizottsági tag legyen. 

 

S z a v a z á s : A Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság szavazáskor 

jelen lévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a jelenlegi ülés 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének Kracson Norbert bizottsági tagot. 

 

 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés bizottsági hatáskörbe tartozó lakáshasznosításra  

 

Palicz István bizottsági elnök: elmondta, hogy közös megegyezéssel történő bérleti szerződés 

megszüntetését kérte a bérlő, tekintettel arra, hogy nincs szüksége az önkormányzati lakásra, 

lakhatását sikerült saját lakás vásárlásával, önerőből megoldania. 

Tekintettel arra, hogy kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra bocsátotta 

javaslatát, miszerint a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 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.  

 

S z a v a z á s : A Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság szavazáskor 

jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 



3 
 

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.  

 

Tekintettel arra, hogy több napirendi pont nem hangzott el, Palicz István bizottsági elnök 

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és a nyílt ülést 8:09 órakkor bezárta, a bizottság zárt 

ülésen folytatta a munkáját. 
 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

                 Kracson Norbert sk.                                                 Palicz István sk. 

  jegyzőkönyv-hitelesítő                 bizottsági elnök 


