
Az előterjesztés előkészítésében  közreműködött:
Nagyné Horváth Judit ált. ig. osztályvezető

              

HAT/  ………/2022.

Beszámoló

a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatainak

végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.
26.)  önkormányzati  rendelet  36.  §-a  értelmében  a  bizottság  átruházott  hatáskörében  eljárva
meghozott  határozatai  tekintetében  a  bizottság  elnöke  köteles  a  képviselő-testületnek  írásban
beszámolni.

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 2021. évben átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: 

3/2021. (VI. 23.) számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat:   

Határozat tárgya: a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati
rendeletben meghatározott pályázat kiírása

Határidő:                  2021. augusztus 1. (a pályázati kiírás közzétételére)
Felelős:           a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján
A pályázat a megadott határidőben a helyben szokásos módon közzétételre került.

4/2021 (VI. 23.) számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat  : 
Határozat tárgya: a  Hatvan,  Horváth  Mihály  út  1.  1/3.  szám  alatti  önkormányzati  lakás

bérbeadása
Határidő: 2021. július 5. (értesítésre) 
Felelős: a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda

útján 
A bérleti szerződés határidőben megkötésre került.

5/2021. (VI. 23.) számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat:  

  Határozat tárgya: a Hatvan, Ifjúság útja 7. 1/4. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződé-
sének megszüntetése

Határidő:          2021. július 5. (értesítésre)
Felelős:               a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda

útján 
A szerződés határidőben megszüntetésre került.

7/2021. (VII. 16.)  számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat:  



Határozat tárgya: a Hatvan, Pázsit u. 16. 3/10. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti szer-
ződésének meghosszabbítása

Határidő: 2021. július 30. (értesítésre)
Felelős: a  Szociális  és  Lakásügyi  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és  Városfejlesztési

Iroda útján
A szerződés határidőben meghosszabbításra került

8/2021. (VII. 16.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat:

Határozat tárgya: a Hatvan, Gódor Kálmán u. 14. földszint 1. szám alatti önkormányzati lakás
bérbeadása

Határidő: 2021. július 30. (értesítésre)
Felelős: a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda

útján 
A bérleti szerződés határidőben megkötésre került.

12/2021. (VIII. 31.) számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat  :   
Határozat tárgya: a  Hatvan,  Gódor  Kálmán  u.  9.  3/3.  szám  alatti  önkormányzati  lakás

bérbeadása
Határidő: 2021. szeptember 15. (értesítésre)
Felelős: a  Szociális  és  Lakásügyi  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és  Városfejlesztési

Iroda útján
A bérleti szerződés határidőben megkötésre került.

14/2021. (VIII. 31.) számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat:    
Határozat tárgya: a Hatvan, Legány Ödön u. 63. földszint 4. szám alatti önkormányzati lakás

bérbeadása
Határidő: 2021. szeptember 15. (értesítésre)
Felelős: a  Szociális  és  Lakásügyi  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és  Városfejlesztési

Iroda útján
A bérleti szerződés határidőben megkötésre került.

23/2021. (IX. 28.) számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat:  

Határozat tárgya: a Civil Alapból juttatott támogatások 2020. évi felhasználása
Határidő: azonnali
Felelős: a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
A bizottság a tárgyi határozatával elfogadta a civil szervezeteknek juttatott támogatások 2020. évet
érintő felhasználásáról szóló beszámolót. 

24/2021. (IX. 28.) számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat  

Határozat tárgya: a Civil Alapból nyújtott támogatás utólagos, támogatási céltól eltérő módon
történő  felhasználásának engedélyezése

Határidő: azonnali
Felelős:                       a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
A bizottság  a  tárgyi  határozatával  utólagosan  engedélyezte  a  Civil  Alapból  nyújtott  támogatás,
támogatási céltól eltérő módon történő felhasználást.



25/2021. ( IX. 28.) számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat:  

Határozat tárgya:     a Hatvan, Pázsit u. 7. 3/3. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása
Határidő:          2021. október 15. (értesítésre)
Felelős:                a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési   Iroda

útján
A bérleti szerződés határidőben megkötésre került.

26/2021. (IX. 28.) számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat:  

Határozat tárgya: a Hatvan, Legány Ödön u. 65. földszint 1. szám alatti önkormányzati lakás
bérbeadása

Határidő: 2021. október 15. (értesítésre)
Felelős: a  Szociális  és  Lakásügyi  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és  Városfejlesztési

Iroda útján
A bérleti szerződés határidőben megkötésre került.

27/2021. (IX. 28.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat:

Határozat tárgya: a Hatvan, Pázsit u. 24. 2/7. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása
Határidő: 2021. október 15.(értesítésre)
Felelős: a  Szociális  és  Lakásügyi  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és  Városfejlesztési

Iroda útján
A bérleti szerződés határidőben megkötésre került.

28/2021. (IX. 28.) számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat:  

Határozat tárgya: a Hatvan, Legány Ödön u. 61. földszint 4. szám alatti önkormányzati lakás
bérbeadása

Határidő: 2021. október 15.(értesítésre)
Felelős: a  Szociális  és  Lakásügyi  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és  Városfejlesztési

Iroda útján
A bérleti szerződés határidőben megkötésre került.

29/2021. (IX. 28) számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat:  

Határozat tárgya: a Hatvan, Tabán út 8. 4/18. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződésé-
nek megszüntetése

Határidő:                  2021. október 15.  (értesítésre) 
Felelős: a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési   Iroda

útján
A szerződés határidőben megszüntetésre került.

30/2021. (IX.28.)  számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat: 
Határozat tárgya: a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 4/1. szám alatti önkormányzati céges lakás

bérleti szerződésének megszüntetése
Határidő: 2021. október 15. (értesítésre)
Felelős: a  Szociális  és  Lakásügyi  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és  Városfejlesztési

Iroda útján
A szerződés határidőben megszüntetésre került.



312021. (IX. 28.)  számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat: 
Határozat tárgya: a  Hatvan,  Gódor  Kálmán  u.  7.  1/2.  szám  alatti  önkormányzati  lakás

bérbeadása
Határidő: 2021. október 5. (értesítésre)
Felelős: a  Szociális  és  Lakásügyi  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és  Városfejlesztési

Iroda útján
A bérleti szerződés határidőben megszüntetésre került.

32/2021. (IX. 28.)  számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat: 
Határozat tárgya: a  Hatvan,  Gódor  Kálmán  u.  7.  1/2.  szám  alatti  önkormányzati  lakás

bérbeadása
Határidő: 2021. október 5. (értesítésre)
Felelős: a  Szociális  és  Lakásügyi  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és  Városfejlesztési

Iroda útján
A bérleti szerződés határidőben megkötésre került.

34/2021. (X.  26.)  számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat: 
Határozat tárgya: a Hatvan,  Szabadság  út  25.  3/28.  szám alatti  önkormányzati  lakás  bérleti

szerződésének megszüntetése
Határidő: 2021. október 31. (értesítésre)
Felelős: a  Szociális  és  Lakásügyi  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és  Városfejlesztési

Iroda útján
A bérleti szerződés határidőben megszüntetésre került.

35/2021. (X. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat: 
Határozat tárgya: a Hatvan, Kossuth tér 21. földszint 2. szám alatti önkormányzati lakás bérleti

szerződésének megszüntetése
Határidő: 2021. október 31. (értesítésre)
Felelős: a  Szociális  és  Lakásügyi  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és  Városfejlesztési

Iroda útján
A bérleti szerződés határidőben megszüntetésre került.

36/2021. (X. 26.) zü. számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat:  

Határozat tárgya: a Legány Ödön utca 65. A2 fsz. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérla-
kás bérleti szerződésének megszüntetése 

Határidő: 2021. október 31. (a bérleti szerződés megszüntetésére)
  Felelős: a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft

útján
A bérleti szerződés határidőben megszüntetésre került.

37/2021. (X. 26.) zü. számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat:  

Határozat tárgya: köztemetés költsége megtérítésnek csökkentése és köztemetési költség visszafize-
tésére kötelezés ügyében előterjesztett fellebbezés elbírálása

Határidő:                  2021. október 31. (értesítésre)
Felelős: a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján
A határozat határidőben megküldésre került az ügyfél részére. 

41/2021. (XI. 23.)  számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat:     



Határozat tárgya:      a Hatvan, Gódor Kálmán u. 7. 3/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti
szerződésének meghosszabbítása

Határidő: 2021. december 15. (értesítésre)
Felelős: a  Szociális  és  Lakásügyi  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és  Városfejlesztési

Iroda útján
A bérleti szerződés határidőben meghosszabbításra került.

42/2021. (XI. 23.)  számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat:  

Határozat tárgya: a Hatvan, Szabadság út 11. 4/14. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása
Határidő: 2021. december 15. (értesítésre)
Felelős: a  Szociális  és  Lakásügyi  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és  Városfejlesztési

Iroda útján 
A bérleti szerződés határidőben megkötésre került.

43/2021. (XI. 23.)  számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat:  

Határozat tárgya: a Hatvan, Szabadság út 25. 3/28. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása
Határidő: 2021. december 15. (értesítésre)
Felelős: a  Szociális  és  Lakásügyi  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és  Városfejlesztési

Iroda útján 
A bérleti szerződés határidőben megkötésre került.

44/2021. (XI. 23.) zü. számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat

Határozat tárgya: a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra érkezett
kérelmek elbírálása

Határidő: 2021. december 6. (értesítésre)
Felelős:                  a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
A döntés határidőben megküldésre került a támogatásban részesülő személy részére.

45/2021. (XI. 23.) zü. számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat

Határozat tárgya: a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra érkezett
kérelmek elbírálása

Határidő: 2021. december 6. (értesítésre)
Felelős:                  a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
A döntés határidőben megküldésre került a támogatásban részesülő személy részére.

46/2021. (XI. 23.) zü. számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat

Határozat tárgya: a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra érkezett
kérelmek elbírálása

Határidő: 2021. december 6. (értesítésre)
Felelős:                  a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
A döntés határidőben megküldésre került a támogatásban részesülő személy részére.

47/2021. (XI. 23.) zü. számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat

Határozat tárgya: a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra érkezett
kérelmek elbírálása

Határidő: 2021. december 6. (értesítésre)



Felelős:                  a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
A döntés határidőben megküldésre került a támogatásban részesülő személy részére.

48/2021. (XI. 23.) zü. számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat

Határozat tárgya: a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra érkezett
kérelmek elbírálása

Határidő: 2021. december 6. (értesítésre)
Felelős:                  a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
A döntés határidőben megküldésre került a támogatásban részesülő személy részére.

49/2021. (XI. 23.) zü. számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat

Határozat tárgya: a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra érkezett
kérelmek elbírálása

Határidő: 2021. december 6. (értesítésre)
Felelős:                  a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
A döntés határidőben megküldésre került a pályázó személy részére.

51/2021. (XII. 14.)  számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat  

Határozat tárgya: a  Hatvan, Ifjúság útja 7. 1/4. szám alatti önkormányzati lakás cserelakásként
történő bérbeadásáról

Határidő: 2021. december 31. (értesítésre)
Felelős: a  Szociális  és  Lakásügyi  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és  Városfejlesztési

Iroda útján
A szerződés határidőben megkötésre került 

52/2021. (XII. 14.)  számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat  

Határozat tárgya: a  Hatvan,  Gódor  Kálmán  u.  12.  1/15.  szám  alatti  önkormányzati  lakás
cserelakásként történő bérbeadása

Határidő: 2021. december 31. (értesítésre)
Felelős: a  Szociális  és  Lakásügyi  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és  Városfejlesztési

Iroda útján
A szerződés határidőben megkötésre került. 

53/2021. (XII. 14.)  számú   szociális és lakásügyi bizottsági határozat  

Határozat tárgya: a  Hatvan,  Kossuth  tér  21.  földszint  1.  szám  alatti  önkormányzati  lakás
bérbeadása

Határidő: 2021. december 31. (értesítésre)
Felelős: a  Szociális  és  Lakásügyi  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és  Városfejlesztési

Iroda útján
A szerződés határidőben megkötésre került. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.



Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott ha-
táskörben hozott 2021. évi határozatainak végrehajtásáról adott bizottsági elnöki beszámolót elfo-
gadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján

Hatvan, 2022. február 15.

                                                                                              Kondek Zsolt 
                                                                                        a bizottság elnöke 

Látta: 

           dr. Kovács Éva 
                   jegyző 


