
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2011. május 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis 
tanácskozó 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:  

 Komendáné Nagy Márta                aljegyző 
 Bánkutiné Katona Mária                      irodavezető 
 Kovács Imréné                   osztályvezető 
                     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 a napirendi pontok elfogadására. 

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

53 /2011. (V. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága 2011. május 23-i  ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  meg: 

Nyílt ülés: 

1./    Előterjesztés Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

  Előterjesztő:    Szabó Zsolt polgármester 
                        Előadó:            Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

2./  Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény  személyes 
gondoskodás körében nyújtott szolgáltatásairól készült beszámoló elfogadásáról 

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

3./    Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény igazgatói 
(magasabb vezetői) álláspályázatának elbírálásáról 



             Előterjesztő:  Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó:   Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 

4./    Előterjesztés a 23/2011. (III. 28.) sz. szociális és lakásügyi bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről  

             Előterjesztő:  Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó:   Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

5./    Előterjesztés a 24/2011. (III.28.) sz. szociális és lakásügyi bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről 

  Előterjesztő:    Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:  Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

1. napirend: Előterjesztés Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, és tisztelettel köszöntötte 
Bánkutiné Katona Mária irodavezetőt, és megkérdezte, hogy kívánja-e még valamivel kiegészíteni 
az előterjesztést. 

Bánkutiné Katona Mária irodavezető elmondta, hogy a Képviselő-testület 2011. február 15-i 
ülésén alkotta meg Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Jelen 
rendeletmódosítás tervezetébe a költségvetés végrehajtása során 2011. január 1-jétől 2011. április 
30-ig bekövetkezett változások kerültek beépítésre. 

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 
határozatokat hozta: 

54/20111. (V. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

2. napirend: Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
személyes gondoskodás körében nyújtott szolgáltatásairól készült beszámoló elfogadásáról  

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

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



55/2011. (V. 23.) 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 személyes 
gondoskodás körében nyújtott szolgáltatásairól készült beszámoló elfogadásáról szóló előterjesztést, 
és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézmény által a személyes gondoskodás körében végzett 2010. évi feladatellátásról 
szóló – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolót elfogadja. 

3. napirend: Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
igazgatói (magasabb vezetői) álláspályázatának elbírálásáról 

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: 

56/2011. (V. 23.) 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 igazgatói 
(magasabb vezetői) álláspályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést, és a következő határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társult önkormányzatok gesztora a 
szakmai bizottság, valamint a társult önkormányzatok polgármestereitől érkezett véleményeket 
mérlegelve úgy dönt, hogy a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, 
és a benyújtott pályázat alapján magasabb vezetői megbízást jelen pályázati eljárás keretében nem 
ad. Zsitvay Katalin jelenlegi intézményvezető határozott idejű magasabb vezetői megbízása a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi 
CLXXV. törvény 7. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a határozott idő lejártáig, 2012. december 
31. napjáig hatályos. 

Határidő: 2011. június 1. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

4. napirend: Előterjesztés a 23/2011. (III. 28.) sz. szociális és lakásügyi bizottsági határozat 
hatályon kívül helyezéséről  

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: 

57/2011. (V. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselőtestület,valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatti 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Pázsit u. 24. IV/12. szám 
alatti önkormányzati bérlakást dr. Stankovics Évának, az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (szh.: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 16.) ügyvezetőjének, közérdekből való bérbe adásáról szóló 23/2011. (III. 28.) sz. 
szociális és lakásügyi bizottsági határozatot a kérelmező bérleti szándékától való elállása miatt 
hatályon kívül helyezi. 

5. napirend: Előterjesztés a 24/2011. (III.28.) sz. szociális és lakásügyi bizottsági határozat 
hatályon kívül helyezéséről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hatodik 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: 

58/2011. (V. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselőtestület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatti 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 8. V/1. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Szabó Gábornak, a Hatvani Középiskola, Szakiskola és 
Kollégium Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája (szh.: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) 
alkalmazottjának közérdekből való bérbe adásáról szóló 24/2011. (III. 21.) sz. szociális és lakásügyi 
bizottsági határozatot a kérelmező bérleti szándékától való elállása miatt hatályon kívül helyezi. 

Köves Gáborné a bizottság elnöke megköszönte a jelenlevőknek részvételüket, és bezárta az 
ülést. 

       k.m.f. 

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


