
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2011. június 27-én (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:  

 dr. Szikszai Márta       jegyző 
 Komendáné Nagy Márta                aljegyző 
 dr. Borbás Zsuzsanna                 jogi ügyintéző 
 Dalnoki Brigitta       művelődési referens 
 Kovács Imréné                  osztályvezető 
                     Illésné M. Eleonóra                         jegyzőkönyvvezető 
Meghívottak: 

 Lestyán Balázs                 egészségügyi tanácsnok 
 Abonyi Tünde     intézményvezető 
 

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: 

66 /2011. (VI. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi  Bizottsága 
2011. június 27-i  ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  meg: 

Nyílt ülés: 

1./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:      Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:              dr. Borbás Zsuzsanna jogi ügyintéző 

2./  Tájékoztató Hatvan város egészségügyi alapellátásának 2010. évi tevékenységéről 

Előterjesztő:     Lestyán Balázs egészségügyi tanácsnok 
Előadó:             Lestyán Balázs egészségügyi tanácsnok 



3./ Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt feladatainak 
ellátásáról 

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

4./  Előterjesztés a bölcsődei férőhellyel kapcsolatos személyi és dologi kiadásokról 

Előterjesztő:      Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:             Kovács Imréné szociális és egészségügyi osztályvezető 

5./ Előterjesztés Hatvan város szociális földprogramjáról és a szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:    Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:            Komendáné Nagy Márta aljegyző 

6./  Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról 

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

7./ Előterjesztés Kötél Márta bérleti jogviszonyának meghosszabbítására 

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

8./ Előterjesztés Csomor István köztemetési költségének elengedése tárgyában 

Elterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:    Kovács Imréné szociális és egészségügyi osztályvezető 

9./ Előterjesztés a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás alapító 
okiratának módosításáról 

Elterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:    Dalnoki Brigitta művelődési referens 

Zárt ülés 

1./ Előterjesztés a hulladékszállítási díj mérsékléséről, illetve elengedéséről 

Elterjesztő: Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
Előadó:    Schósz Gabriella irodavezető” 

 

 



1. napirend: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről 
és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd átadta a szót dr. 
Borbás Zsuzsanna jogi ügyintézőnek, aki az előterjesztésben közreműködött. 

dr. Borbás Zsuzsanna elmondta, hogy a rendeletmódosításra azért került sor, mert Hatvan Város 
Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a városban minél több fiatal pár telepedjen le, minél több 
gyermek szülessen és minél több munkahely jöjjön létre. Ezt a célt szolgálja a lakásrendelet 
módosítása, amely a rendeletben felsorolt, önkormányzati tulajdonú bérbe adható lakás típusok 
mellé új elemként bevezeti a „szociális fecskelakás, valamint a céges lakás ” fogalmát. 
A szociális fecskelakásra való jogosultság szabályai szinte teljes egészében megegyeznek a 
rendeletben már korábban definiált fecskelakásra való jogosultsági feltételekkel, de a szociális 
fecskelakást – mint ahogy az elnevezésből is kitűnik – az önkormányzat szociális alapon, az 
alacsonyabb jövedelműeknek kívánja bérbe adni. Így erre a lakástípusra olyan fiatal párok vagy 
gyermeküket egyedül nevelő személyek pályázhatnak, akik Hatvanban kívánnak letelepedni, 
családot alapítani, munkát vállalni, a fecskelakásra vonatkozó jogosultsági kritériumoknak 
megfelelnek és családjukban az egy főre jutó jövedelem, nem haladja meg a rendeletben 
meghatározott jövedelemhatárt. 
A céges lakás fogalmának bevezetése azt a célt szolgálja, hogy a városban székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező vállalkozások az önkormányzat segítségével biztosíthassák munkavállalóik 
számára a helyben lakás lehetőségét, így az ország távolabbi részében élők számára is lehetőség 
nyílna arra, hogy a városban vállaljanak munkát. Eszerint a céges lakásokat a munkáltató veszi 
bérbe, és a rendeletben valamint a bérleti szerződésben meghatározott feltételek mellett munkaerő 
letelepítése, munkaerő helybentartása céljából albérletbe adja munkavállalóinak. 

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: 

67/2011. (VI. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

2. napirend: Tájékoztató Hatvan város egészségügyi alapellátásának 2010. évi tevékenységéről  

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 Szociális és Lakásügyi Bizottság egyhangúlag tudomásul 
vette a tájékoztatót az alábbi szöveggel: 

Kivonat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága Lestyán 
Balázs egészségügyi tanácsnok előterjesztésében megtárgyalta a  Hatvan város egészségügyi 
alapellátásának 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, és azt az írásbeli előterjesztésnek 
megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

 



3. napirend: Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt 
feladatainak ellátásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, majd megkérdezte, 
hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. 
Elmondta, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján az a 
települési önkormányzat, melynek területén tízezernél több lakos él, köteles biztosítani a nappali 
ellátást, mely magába foglalja a hajléktalan személyek nappali ellátását is. Hatvan városban a 
hajléktalan személyek nappali ellátása biztosított. 
Az ellátási szerződés alapján a szolgáltató minden év június 15-ig beszámol az átvállalt feladattal 
kapcsolatos munkájáról. A beszámoló részletesen bemutatja az intézményben végzett munkát. 

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: 

68/2011. (VI. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt feladatainak ellátásáról 
szóló előterjesztést, és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés 
Háza által a hajléktalan ellátás keretében végzett munkáról készült beszámolót elfogadja 

4. napirend: Előterjesztés a bölcsődei férőhellyel kapcsolatos személyi és dologi kiadásokról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot, majd megkérdezte, 
hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy Hatvan 
Város Önkormányzata a Hajós A. úti intézményben a bölcsődei férőhelyet 14 fővel bővítette és a 
férőhellyel kapcsolatos személyi és dologi kiadásokról 2011. június havi ülésén dönt. 
A szakdolgozói létszám bővítéséről a bölcsőde vezetője elkészítette a kiadásokra és bevételekre 
vonatkozó pénzügyi tervet. A terv szerint 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő technikai dolgozó felvétele 
szükséges 2011. szeptember 1-jétől 

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: 

69/2011. (VI. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a bölcsődei férőhellyel kapcsolatos személyi és dologi kiadásokról 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 keretében működő Hajós A. úti Bölcsőde dolgozói létszámát 1 fő 
kisgyermeknevelő és 1 fő technikai dolgozó státusszal 2011. szeptember 1-jétől bővíti.   

Határidő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján 



5. napirend: Előterjesztés Hatvan város szociális földprogramjáról és a szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az ötödik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. 
Komendáné Nagy Márta jegyző elmondta, hogy Hatvan Város Önkormányzata szociális 
földprogramot indít, melynek érdekében koncepciót dolgoz ki. A lehetőségről az érintett szociális 
ellátásban részesülő személyek tájékoztatást kapnak, és ezt követően a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló rendelet a program szabályaira vonatkozóan módosításra kerül. Hatvan város 
szociális földprogramjára vonatkozó koncepció elkészült, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

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: 

70/2011. (VI. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat  

Határozat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan város szociális földprogramjáról és a szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező – Hatvan város 
szociális földprogramját tartalmazó – koncepciót elfogadja.  

Határidő: 2011. augusztus 31. (koncepció végrehajtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján” 

71/2011. (VI. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat  

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan város szociális földprogramjáról és a szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

6. napirend: Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok 
elbírálásáról 

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 
határozatokat hozta: 

 

72/2011. (VI. 27.) 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. (IX. 26.) 



önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatáskörében eljárva Hatvan Város és Környéke 
Mozgáskorlátozottainak Egyesülete – székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2 – pályázó részére a 
„Civil Alap” szociális és egészségügyi keret terhére 200.000,- Ft támogatást nyújt a 2011. június 
22-én tartandó Mozgáskorlátozottak és Egyéb Fogyatékossággal Élők Napja rendezvényhez. 

73/2011. (VI. 27.) 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. (IX. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatáskörében eljárva a Magyar Rákellenes Liga  - 
1123 Budapest, Ráth György u. 6. - pályázó részére a Civil Alap szociális és egészségügyi keret 
terhére 100.000,- Ft támogatást nyújt a 2011. október 1-jén tartandó hatvani Mellrák elleni 
figyelemfelkeltő séta rendezvényhez. 

74/2011. (VI. 27.) 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. (IX. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete  szerinti hatáskörében eljárva a Heves Megyei Önkéntes 
Centrum- Hatvani Iroda Hólabda Önkéntes Klub részére támogatást nem állapít meg, mert a 
becsatolt dokumentum nem felel meg a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak. 

75/2011. (VI. 27.) 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. (IX. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatáskörében eljárva a Magyar Vöröskereszt Hatvani 
Területi Szervezete részére támogatást nem állapít meg, mert a benyújtott pályázat hiányos, nem 
állapítható meg, hogy a szűrővizsgálatokat ki végzi el. 

7. napirend: Előterjesztés Kötél Márta bérleti jogviszonyának meghosszabbítására 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hetedik 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: 

76/2011. (VI. 27.) 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. melléklete szerinti hatáskörében eljárva Kötél Márta, 3000 Hatvan, 
Legány Ö. u. 61. fsz. 2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződését egy év határozott 
időtartammal meghosszabbítja. 
 



8. napirend: Előterjesztés Csomor István köztemetési költségének elengedése tárgyában 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a nyolcadik 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: 

77/2011. (VI. 27.) 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 35/2001. (IX. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatáskörében átruházott hatáskörében eljárva Csomor 
Istvánné 3000 Hatvan, Nagytelek-i lakost, temetésre köteles személyt néhai Csomor István  
122.875,- Ft összegű köztemetés költségének visszafizetése alól szociális helyzetére való tekintettel 
mentesíti. 

9. napirend: Előterjesztés a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás 
alapító okiratának módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a kilencedik 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: 

78/2011. (VI. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat  

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést, és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek: 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti 
Intézményt Fenntartó Társulás tagja úgy dönt, hogy a 187/2009. (V. 28.) sz. határozatával 
módosított Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes, 
Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó települések önkormányzataival Lőrinci Város 
Önkormányzata gesztorsága mellett megkötött, a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt 
Fenntartó Társulás Alapító Okiratának módosítását a társult önkormányzatokkal közös 
megegyezéssel az alábbiak szerint elfogadja: 
1. Az Alapító Okirat 5.2. pontjából törlésre kerül az 5.2. számozás és „A költségvetési szerv 
kiegészítő tevékenysége:” szövegrész. 

2. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„8. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény operatív 
gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi, gazdasági és szolgáltatási tevékenységet ellátó szerve neve 
és címe: Polgármesteri Hivatal, 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.”  



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt jóváhagyólag 
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot, továbbá felhatalmazza Lőrinci város polgármesterét annak aláírására. 

Határidő: 2011. július 8. (a határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 

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 


