
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2011. október 24-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 
Németh Zsolt  a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről:   

 Lukács László                   osztályvezető 
 Kovács Imréné                    osztályvezető 
                     Illésné M. Eleonóra                           jegyzőkönyvvezető 
Meghívottak: 

 Lestyán Balázs            képviselő 
 dr. Veres András               ügyvéd 

Köves Gáborné  a  bizottság  elnöke  köszöntötte  a  jelenlévőket,  és  megállapította,  hogy   a 
Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 tagja közül 3 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.  
Nádas Sándor és Csinger Béla képviselő urak, igazoltan vannak távol. 
Az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

A javaslat elfogadása után a Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

123 /2011. (X. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2011. október 24-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés: 

1.  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 

2.  Előterjesztés a fecskelakások bérbeadására vonatkozó pályázatok kiírásáról 

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

3.  Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról 

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

4. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 
telephelyeinek, tevékenységi köreinek, valamint társasági szerződésének módosításáról 



Előterjesztő:      Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:    dr. Veres András 

5. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok haszonkölcsönbe adásáról a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. részére, valamint a szociális földprogram megvalósításával kapcsolatos 
feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

Előterjesztő:      Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:    dr. Veres András 

6. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:      Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:    Lukács László osztályvezető 

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

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd átadta a szót Kovács 
Imréné osztályvezetőnek, aki az előterjesztésben közreműködött. 
Kovács Imréné elmondta, hogy a rendelet módosítását az indokolja, hogy a szociális gáz- és 
távhőtámogatás megszűnésével a jelenleg arra jogosultak átkerülhessenek a lakásfenntartási 
támogatás rendszerébe. A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában, 
és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek 
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 
A települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási támogatás 
jogosultsági feltételeit, és a támogatás összegét.  
A szociális ellátások helyi szabályiról szóló önkormányzati rendelet jelenleg nem tartalmazza a 
helyi lakásfenntartási támogatás szabályait, ezért szükséges a rendelet módosítása. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

124/2011. (X. 24.) 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. 

2. napirend:  Előterjesztés a fecskelakások bérbeadására vonatkozó pályázatok kiírásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot. Elmondta, hogy ezek a 
lakások már ki voltak írva pályázatra, de a Városgazdálkodási Zrt értesítése szerint a pályázati 
kiírásra pályázat nem érkezett, ezért a pályázatot ismételten ki kell írni.  Ennél az előterjesztésnél 
öt határozati javaslatról kell dönteni, mind az öt lakásról külön-külön. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 



125/2011. (X. 24.) 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 300 Hatvan, Tabán u. 2. IV/15. 
szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

126/2011. (X. 24.) 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. 9. 
IV/2. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja 

127/2011. (X. 24.) 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. 18. fsz. 
1. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

128/2011. (X. 24.) 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. 
I/12. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

129/2011. (X. 24.) 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. 21. 
IV/2. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

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

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, majd elmondta, hogy a 
bizottság a civil szervezetek számára pályázatot írt ki, melynek beadási határideje 2011. szeptember 
30. napja volt. Határidőn belül két érvényes pályázat került benyűj tásra. 
Az egyik pályázó a Hatvani hátrányos helyzetűek jobb jövőjéért érdekvédelmi Egyesület, a másik a 
Magyar Vöröskereszt Hatvan Területi Szervezete.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést, 
és elmondat, hogy ennél az előterjesztésnél két határozati javaslatról kell dönteni. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 



130/2011. (X. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a hatvani 
civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdése 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani hátrányos helyzetűek jobb jövőjéért érdekvédelmi 
Egyesület – székhely: 3000 Hatvan, Tabán u. 33.  – pályázó részére a „Civil Alap” szociális és 
egészségügyi keret terhére 100.000,- Ft támogatást nyújt a 2011. december havi rendezvényéhez és 
az ehhez kapcsolódó élelmiszercsomag osztásához. A Hatvani hátrányos helyzetűek jobb jövőjéért 
érdekvédelmi Egyesület legkésőbb 2012. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes 
összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására. 

131/2011. (X. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a hatvani 
civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdése 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Magyar Vöröskereszt Hatvan Területi Szervezete  - 3000 
Hatvan, Balassi B. u. 19.  - pályázó részére a Civil Alap szociális és egészségügyi keret terhére 
200.000,- Ft támogatást nyújt a 2011. november 26-án a véradók napja alkalmából megrendezésre 
kerülő Hatvan város Véradó Ünnepsége rendezvényhez. A Magyar Vöröskereszt Hatvan Területi 
Szervezete legkésőbb 2012. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg 
felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására. 

4. napirend: Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Kft. telephelyeinek, tevékenységi köreinek, valamint társasági szerződésének 
módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 

132/2011. (X. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 
telephelyeinek, tevékenységi köreinek, valamint társasági szerződésének módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja akként határoz, hogy a társaság társasági szerződésében 
telephelyként feltüntetésre kerüljenek az alábbi ingatlanok: 
 
3000 Hatvan, Bezerédi út 2. 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 23. 

 
Határid ő: 2011. november 26.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 



133/2011. (X. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 
telephelyeinek, tevékenységi köreinek, valamint társasági szerződésének módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozat javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja akként határoz, hogy társaság társasági szerződésében a 
társaság tevékenységi körei közé felvételre kerüljenek az alábbiak: 
A társaság tevékenységi köre a Kszt. 26. § c) pont szerint kiegészülnek az alábbiakkal 

(TEÁOR’08): 

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 

Hús-, húsáru kiskereskedelme 

Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 

Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 
 
Határid ő: 2011. november 26.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 

134/2011. (X. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 
telephelyeinek, tevékenységi köreinek, valamint társasági szerződésének módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja úgy dönt, hogy elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező társasági szerződést módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt társasági szerződés szövegét és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a társasági 
szerződést módosító okirat, valamint a változásbejegyzési eljárás során szükséges egyéb okiratok 
aláírására.  

A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot az utolsó szavazat beérkezését 
követő napon kell meghozottnak tekinteni, ezen nap lesz a társasági szerződés módosításának a 
dátuma. 
Határid ő: 2011. november 26. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 



5. napirend: Előterjesztés önkormányzati ingatlanok haszonkölcsönbe adásáról a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére, valamint a szociális földprogram 
megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
megkötéséről 

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

135/2011. (X. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati ingatlanok haszonkölcsönbe adásáról a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. részére, valamint a szociális földprogram megvalósításával kapcsolatos 
feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő 0331/51; 0491/2; 0491/6; 0492/2; 0492/3; 0492/4; 0485/1; 0485/3; 0510/8; 
0510/9; 5028/2; 5028/3; 5028/4; 3692/2 hrsz.-ú ingatlanokat a jelen határozat mellékletét képező 
haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint a város szociális földprogramjának megvalósítása 
érdekében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes 
Béla u. 2.) ingyenes használatába átadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
haszonkölcsön szerződés aláírására. 

Határid ő: 2011. november 4. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

136/2011. (X. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati ingatlanok haszonkölcsönbe adásáról a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. részére, valamint a szociális földprogram megvalósításával kapcsolatos 
feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális földprogram 
megvalósítása érdekében közszolgáltatási szerződést köt az általa alapított Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) a jelen 
határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2011. október 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 



6. napirend: Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hatodik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. 
Lukács László osztályvezető elmondta, hogy azért kerül sor a módosításra, mert a képviselő-
testület az elmúlt hónapokban több önkormányzati rendeletet módosított. 
Az önkormányzati rendeletek módosításai érintették a bizottságok és a polgármester átruházott 
hatásköreit is. Emiatt szükséges az SZMSZ 6. és 7. mellékletének módosítása, melyek a bizottságok 
és a polgármester átruházott hatásköreit tartalmazzák. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 

137/2011. (X. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

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 


