
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2011. február 21-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 
ovális termében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné    a bizottság elnöke 
 Palik Józsefné        a bizottság tagja 

Nádas Sándor  a bizottság tagja 
Németh Zsolt  a bizottság tagja 
Csinger Béla a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről:  

 dr. Szikszai Márta                    jegyző 
 Komendáné Nagy Márta                 aljegyző 
 Schósz Gabriella                      irodavezető  
 Kovács Imréné                    osztályvezető 
 Kovács János                      irodavezető 
                     Illésné M. Eleonóra    jegyzőkönyvvezető 

Köves Gáborné  a  bizottság  elnöke  köszöntötte  a  jelenlévőket,  és  megállapította,  hogy   a 
Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 tagja közül 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.  
Az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett egy új napirendi pont elfogadására. 

5./ Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény magasabb 
vezetői pályázatának meghirdetéséről 

  Előterjesztő:    Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó:  Kovács János irodavezető 

A javaslat elfogadása után a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

13 /2011. (II. 21.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2011. február 21-i  ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  meg: 

Nyílt ülés 

1./    Előterjesztés a helyben szokásos temetési költség megállapítására      

  Előterjesztő:    a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
                        Előadó:            Kovács Imréné szociális és egészségügyi osztályvezető 

2./    Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 8. V/2. szám alatti önkormányzati bérlakás 
közérdekből való bérbeadásáról 

             Elterjesztő:  Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó:   Schósz Gabriella irodavezető 



3./    Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán utca 7. I/3. szám alatti önkormányzati bérlakás szociális 
alapú bérleti szerződésének meghosszabbításáról 

  Előterjesztő:    Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó:  Schósz Gabriella irodavezető 

4./ Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  

  Előterjesztő:    Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó:  Schósz Gabriella irodavezető 

5./ Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény magasabb 
vezetői pályázatának meghirdetéséről 

  Előterjesztő:    Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó:  Kovács János irodavezető 

Zárt ülés 

1./     Előterjesztés „Hatvan Város Díszpolgára” címre vonatkozó javaslatról 

                        Előterjesztő:    a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
                        Előadó:            Kovács Imréné szociális és egészségügyi osztályvezető 

1. napirend: Előterjesztés a helyben szokásos temetési költség megállapítására 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

14/2011. (II. 21.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei és szervezeti és működési szabályzatáról 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 2011. 
március 1-től 2012. február 28-ig a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget 120.000,- Ft-
ban állapítja meg. 

2. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 8. V/2. szám alatti önkormányzati 
bérlakás közérdekből való bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. 

Németh Zsolt a bizottság tagja megkérdezte, hogy milyen állapotban van a lakás. 

Schósz Gabriella irodavezető elmondta, hogy körülbelül 295 ezer forintot költenek a lakás 
felújítására. 



Nádas Sándor a bizottság tagja elmondta, hogy nem ért egyet azzal a gyakorlattal, hogy a 
közérdekű lakások bérbeadásánál nem vizsgálnak vagyoni helyzetet 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 

15/2011. (II. 21.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatti 14. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 8. V./2. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Sára Péternének, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (szh.: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alkalmazottjának közérdekből bérbe adja az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére, valamint az 
elidegenítésből származó bevételek felhasználására vonatkozó szabályokról szóló 45/2006. (XII. 
15.) önkormányzati rendelet 13. és 14. §-ában rögzített feltételekkel. 

3. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán utca 7. I/3. szám alatti önkormányzati 
bérlakás szociális alapú bérleti szerződésének meghosszabbításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, majd megkérdezte, 
hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

16/2011. (II. 21.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatti 10. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 7. I./3. 
szám alatti önkormányzati bérlakást további egy évre Molnár Zsoltnénak szociális alapon bérbe 
adja az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére, valamint 
az elidegenítésből származó bevételek felhasználására vonatkozó szabályokról szóló 45/2006. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet 5. §-ában rögzített feltételekkel. 

4. napirend: Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot, majd megkérdezte, 
hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 



17/2011. (II. 21.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 40/2004. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  szóló előterjesztést és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

5.napirend: Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
magasabb vezetői pályázatának meghirdetéséről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az ötödik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

18/2011. (II. 21.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta  a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény magasabb vezetői 
pályázatának meghirdetéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen határozat melléklete szerint 
a Szivárvány Szociális, és Egészségügyi Intézmény (székhely: 3000. Hatvan, Balassi B. út 14.) 
igazgatói állására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást kíván közzétenni. 

Határidő: 2011. március 10. (a pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti iroda útján” 

Köves Gáborné a bizottság elnöke megköszönte a jelenlevőknek részvételüket, és elrendelte 
a zárt ülést. 

       k.m.f. 

Illésné Majláti Eleonóra        Köves Gáborné 
   jegyzőkönyvvezető                a  Szociális és Lakásügyi Bizottság 
                  elnöke 


