
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2011. szeptember 26-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri 
Hivatal kis tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné    a bizottság elnöke 
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. Egyed László                     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 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.  
Palik Józsefné képviselő asszony igazoltan van távol. 
Az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

A javaslat elfogadása után a Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

106 /2011. (IX. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága 2011. szeptember 26-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. Egyed László jegyzői irodavezető 

2./ Előterjesztés fecskelakások bérbeadására vonatkozó pályázatok kiírásáról 

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

3./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2012. 
évi csatlakozásról  

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



4./ Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

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

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

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

6./ Előterjesztés szociális boltok üzemeltetése tárgyában a Hatvan-TISZK Kft-vel kötendő 
együttműködési megállapodáshoz és részére tagi kölcsön nyújtásához 

Előterjesztő:    Szabó Zsolt polgármester 
                        Előadó:            dr. Szikszai Márta jegyző 
 

Zárt ülés 

1./  Előterjesztés személyi térítési díj mérséklése ügyében 

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

1. napirend: 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. 
Egyed László irodavezetőnek, aki az előterjesztésben közreműködött. 
dr. Egyed László elmondta, hogy a rendelet módosítását az indokolja, hogy  jelenleg 
fecskelakásként csak összkomfortos lakás adható bérbe, ezt újraszabályozva komfortos lakást is 
bérbe adhatna a bizottság. A jelenlegi lakásállomány figyelembevételével így mobilabbá tehető a 
pályázati eljárás. A Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke kezdeményezte, hogy fecskelakások és 
szociális fecskelakások pályázati eljárása során a bizottság sorrendet állapítson meg a pályázók 
között és a bérleményt a rangsor alapján ajánlja fel, így lehetőség nyílik ismételt pályáztatási eljárás 
nélkül is bérbe adni a fecskelakást abban az estben, amikor a kijelölt bérlő mégsem köti meg a 
szerződést, és van az adott pályázati eljárásban másik érvényes pályázat. 

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

107/2011. (IX. 26.) 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 Előterjesztés fecskelakások bérbeadására vonatkozó pályázatok kiírásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd átadta a szót 
Kovács Imréné osztályvezetőnek. 

Kovács Imréné elmondta, hogy újabb hét fecskelakás kerül pályáztatásra.  

Köves Gáborné a bizottság elnöke elmondta, hogy ennél az előterjesztésnél hét határozati 
javaslatról kell dönteni, mind a hét lakásról külön-külön. 

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

108/2011. (IX. 26.) 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 a 3000 Hatvan, Pázsit u. 13. 
III/1. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

109/2011. (IX. 26.) 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 a 3000 Hatvan, Pázsit u. 13. II/1. 
szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

110/2011. (IX. 26.) 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 a 3000 Hatvan, Gódor K. u. 12. 
I/14. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

111/2011. (IX. 26.) 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 a 3000 Hatvan, Gódor K. u. 12. 
I/17. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja 

112/2011. (IX. 26.) 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 a 3000 Hatvan, Szabadság u. 25. 
III/28.  szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

 



113/2011. (IX. 26.) 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 a 3000 Hatvan, Pázsit u. 24. 
IV/12. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja.  

114/2011. (IX. 26.) 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 a 3000 Hatvan, Horváth M. u. 1. 
III/7. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

3. napirend: Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz való 2012. évi csatlakozásról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, majd átadta a szót 
Kovács Imréné osztályvezetőnek. 
Kovács Imréné elmondta. hogy az Oktatási Minisztérium 2000. november 20-án jelentette be a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elindítását. Hatvan Város 
Önkormányzata már az első forduló meghirdetésétől évente részt vesz a pályázati rendszerben, így a 
felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató, hatvani lakóhelyű, hátrányos helyzetű 
hallgatók számára rendszeres anyagi segítséget nyújt.  Az elmúlt években átlagosan 38 diák 
tanulmányait támogatta Hatvan Város Önkormányzata ezzel az ösztöndíjjal. Az önkormányzatok 
számára a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj-pályázati rendszerben való részvétel önkéntes.  

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

115/2011. (IX. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Bursa  Hungarica   Felsőoktatási   Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2012. 
évi csatlakozásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek: 

Határozat szövege: 

1./ Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező 
csatlakozási nyilatkozat aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy 
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az önkormányzat csatlakozási 
nyilatkozatát aláírja.  

Határidő: 2011. október 10.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

2./ Hatvan Város Önkormányzata  Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa 



Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz szükséges 2.500.000,- Ft-ot a 2012. évi 
költségvetésébe betervezi. 

Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

3./ Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  2011.  október 17. napjával kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a 2011/2012. 
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem 
rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és  a 2012/2013. 
tanév első félévétől kezdődően, felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) 
képzésben kívánnak részt venni.   Hatvan Város Önkormányzata a pályázati kiírást – mely jelen 
határozat 2. sz. mellékletét képezi –   a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az 
önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan város honlapján közzéteszi.  

Határidő: 2011. október 17.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján” 

4. napirend: Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot, majd ismét átadta a szót 
Kovács Imréné osztályvezetőnek  
Kovács Imréné elmondta hogy Hatvan Város Önkormányzata a város területén két szociális bolt 
nyitását tervezi. A szociális boltban kedvezményes vásárlási lehetőséget kapnának a szociálisan 
rászorult családok. A kedvezmény jelentős segítséget nyújt a gyermeket nevelő családok részére, 
ezért szükséges a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása.  
Elmondta még, hogy a rendelet módosítása után rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tárgyév 
folyamán legfeljebb egy alkalommal állapítható meg.  

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: 

116/2011. (IX. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

5. napirend: Előterjesztés 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 aljegyző elmondta, hogy Hatvan Város Önkormányzata a város területén 
két szociális bolt nyitását tervezi. A szociális boltban kedvezményes vásárlási lehetőséget kapnának 
a szociálisan rászorult személyek.  
A szociális rászorultságot a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben 
kell meghatározni, ezért szükséges a rendelet módosítása.  
A rendelettervezet alapján kedvezményes vásárlási lehetőséget a Hatvan városban állandó 



lakóhellyel rendelkező családok vehetik igénybe feltéve, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé 
köztartozásuk nincs, illetve bérlakásban élő család esetében lakbértartozásuk nincs. A természetbeni 
támogatás igénybe vételéhez jövedelmi feltételek kerültek előírásra.   A kedvezményt a Hatvan 
Kártya használatával lehet érvényesíteni. 

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

117/2011. (IX. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta 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 szociális boltok üzemeltetése tárgyában a Hatvan-TISZK Kft-vel 
kötendő együttműködési megállapodáshoz és részére tagi kölcsön nyújtásához 

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 

118/2011. (IX. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális boltok üzemeltetése tárgyában a Hatvan-TISZK Kft-vel kötendő 
együttműködési megállapodásról és részére tagi kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális boltok üzemeltetésével megbízza a 
részesedésével működő Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaságot abból a célból, hogy a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
11/2008. (II.29.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a szociálisan rászorulók részére az ott 
forgalmazott áruk vásárlása esetén az egyedi önkormányzati határozatokban meghatározott 
kedvezményt nyújtsanak (szociális vásárlási kedvezmény), valamint a Hatvan Kártyáról szóló 
6/2011 .(I.28.) önkormányzati rendelet értelmében a Hatvan Kártyával rendelkezők részére a 
népboltok az ott forgalmazott áruk vásárlása esetén a rendeletben meghatározott kedvezményt 
nyújtson.  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
együttműködési megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő: 2011. október 1. (együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere jegyző útján 



119/2011. (IX. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális boltok üzemeltetése tárgyában a Hatvan-TISZK Kft-vel kötendő 
együttműködési megállapodásról és részére tagi kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzésszervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja úgy dönt, hogy 
9.000.000-, Ft, azaz Kilencmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt a Hatvan- TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére a szociális 
népboltok üzemeltetési feladatainak ellátása céljából a jelen határozat mellékletében foglalt 
kölcsönszerződés rendelkezései szerint. 

A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: 2013. november 30. napja.  

A kölcsön folyósítására az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a többlet adóbírság bevétel 
nyújt fedezetet. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
kölcsönszerződés aláírására. 

Határidő: 2011. október 27. (kölcsön folyósítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere jegyző 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 


