
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2011. december 12-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 
Nádas Sándor                                                        a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről:  

 dr. Szikszai Márta              jegyző 
 Komendáné Nagy Márta           aljegyző 
 dr. Egyed László                  irodavezető  
 Kovács Imréné               osztályvezető 
 Dalnoki Brigitta                                              művelődési referens 
                     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.  
Csinger Béla képviselő úr, 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: 

162 /2011. (XII. 12.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

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 a képviselő-testület 2012. évi munkatervéről 

                       Előterjesztő:     Szabó Zsolt polgármester 
                       Előadó:       dr. Egyed László jegyzői irodavezető  

3./ 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 

 



4./ Beszámoló a szociális és lakásügyi bizottság átruházott hatáskörében meghozott határozatairól  

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

5./ Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény átszervezéséről, 
és a jogutód intézmények magasabb vezetői pályázatainak meghirdetéséről  

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

6./ Előterjesztés fecskelakásra vonatkozó pályázat elbírálásáról 

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

Zárt ülés 

1./ Előterjesztés köztemetési költség elengedése tárgyában 

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

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. 
Egyed László irodavezetőnek, aki az előterjesztésben közreműködött. 
dr. Egyed László elmondta, hogy a hatályos rendelet szerint a szociális alapon történő bérbeadás 
meghatározott szempontok szerinti rangsor alapján történik. A rendeletmódosítás arra vonatkozik, 
hogy a rangsor helyett a jövőben pályázati eljárás lesz.  A rangsor kialakítása nem töltötte be a 
szerepét és évente új dokumentumok alapján, új rangsort kellene készíteni. 
A 7. melléklet tartalmazza a lakások bérleti díjait. A képviselő-testület a bérleti díjakat évente 
felülvizsgálta, de 2008-től nem emelte azokat. A lakásgazdálkodással járó költségek emelkedése, 
valamint a lakások felújítására fordítandó összegek nagysága indokolja a lakbérek korábbi években 
elmaradt emelésének beépítését a jelenlegi emelésbe. 2008-tól számítva az infláció mértéke 19,1 %, 
a javaslat ilyen mértékű emelkedést tartalmaz. 

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: 

163/2011. (XII. 12.) 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 a képviselő-testület 2012. évi munkatervéről 

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 az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

164/2011. (XII. 12.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a képviselő-testület 2012. évi munkatervéről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése 
alapján a 2012. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések 
előkészítését a munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja 
bizottságait, hogy a jövő évi munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjei 
figyelembevételével fogadják el. 
 
Határidő: 2011. december 23. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

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

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, majd átadta a szót. 
Komendáné Nagy Márta aljegyzőnek, aki az előterjesztésben közreműködött. 
Komendáné Nagy Márta: A Képviselő-testület 2011. november 26-án módosította a szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.  A rendelet egységes szerkezetben a 
Heves Megyei Kormányhivatal részére megküldésre került. A Heves Megyei Kormányhivatal a 
rendelettel kapcsolatban törvényességi észrevételt nyújtott be a rendelet helyi lakásfenntartási 
támogatásra, az átmeneti segélyezésre és ápolási díjra vonatkozó rendelkezéseivel 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 
határozatot hozta: 

165/2011. (XII. 12.) 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. 

 



4. napirend: Beszámoló a szociális és lakásügyi bizottság átruházott hatáskörében meghozott 
határozatairól 

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

166/2011. (XII. 12.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága az 5., 6., 
9., (I. 24.)  12., 14., 15., 16., 18., (II. 21.) 23., 24., 28., 29., (III. 28.),  34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 
49., 50., 51., 52., (IV. 26.), 60., 61., 62., 63., 64., 65., (VI. 1.), 72., 73., 74., 75., 76., 77., 79., 80., 
(VI. 27.), 82., 83., (VII. 5.), 88., 89., 90., 91., 93., 94., 95., (VIII. 22.), 97., 98., 99., 100., 101., 102., 
(IX. 14.), 108., 109., 110., 111., 122., 113., 114., 120., (IX. 26.), 122. (X. 3.), 125., 126., 127., 128., 
129., 130., 131., (X. 24.), 139., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 153., (XI. 21.) 2011. évi lejárt 
határidejű szociális és lakásügyi bizottsági határozatok végrehajtásáról adott bizottsági elnöki 
beszámolót elfogadja. 

5. napirend: Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
átszervezéséről, és a jogutód intézmények magasabb vezetői pályázatainak meghirdetéséről   

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az ötödik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban, majd átadta a szót Dalnoki 
Brigitta művelődési referensnek aki az előterjesztésben közreműködött. 
Dalnoki Brigitta : Hatvan Város Önkormányzata határozatban döntött a szociális és gyermekjóléti 
ellátórendszer intézményi struktúrájának átalakításáról, mely alapján a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény átszervezésére van szükség a hatékonyabb és 
költségtakarékosabb működtetés érdekében. Fent nevezett intézmény 2012. április 30. napjával 
megszűnik, jogutódjaiként Hatvan Város Önkormányzata, mint a Szivárvány Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény Intézményfenntartó Társulás gesztora a társult önkormányzatokkal 
egyetértésben létrehozza 2012. május 1. napi hatállyal a Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat, 
valamint a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat elnevezésű intézményeket, melyek munkajogi 
jogutódlás szempontjából jogutódai a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézménynek. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést, 
és elmondta, hogy hat határozati javaslat tartozik ehhez az előterjesztéshez. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 

167/2011. (XII. 12.) 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 átszervezéséről, és 
a jogutód intézmények magasabb vezetői pályázatainak meghirdetéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

 



Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 655/2011. (XI. 24.) sz. határozatához 
kapcsolódóan a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben az iskolai 
szociális munka 2011. december 31. napjával való megszüntetésével egyidejűleg az ezen 
feladatkörhöz tartozó álláshelyet (1 fő) megszünteti. 

Határid ő:     2011. december 31. (az álláshely megszüntetésére) 
Felelős:     a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény igazgatója (magasabb 
vezetője) 

168/2011. (XII. 12.) 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 átszervezéséről, és 
a jogutód intézmények magasabb vezetői pályázatainak meghirdetéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás gesztora a társult települési önkormányzatok 
egyetértésével a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményt (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 14.) 2012. április 30. napjával megszünteti, továbbá elfogadja a 
megszüntető okiratot, amely a jelen határozat mellékletét képezi. 

Határid ő:    2011. január 5. (a megszüntető okirat kiadására) 
Felelős:       Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

169/2011. (XII. 12.) 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 átszervezéséről, és 
a jogutód intézmények magasabb vezetői pályázatainak meghirdetéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás gesztora a társult települési önkormányzatok 
egyetértésével a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény önálló 
jogutódintézményeként a családsegítés feladatellátás, a háztartási adósságkezelés, a gyermekjóléti 
szolgáltatás, a módszertani gyermekjóléti szolgálat, a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátás 
pszichiátriai betegek részére, valamint az értelmi fogyatékkal élők napközi otthona feladatok 
vonatkozásában 2012. május 1. napi hatállyal létrehozza a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.) elnevezésű intézményt, mely munkajogi jogutóda a 
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménynek, továbbá elfogadja annak 
alapító okiratát, amely a jelen határozat mellékletét képezi. 

Határid ő:    2011. január 6. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős:       Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 



170/2011. (XII. 12.) 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 átszervezéséről, és 
a jogutód intézmények magasabb vezetői pályázatainak meghirdetéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás gesztora a társult települési önkormányzatok 
egyetértésével a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény önálló 
jogutódintézményeként a bölcsőde, a védőnői szolgálat, az ifjúság-egészségügyi szolgálat, valamint 
az anyatejgyűjtő feladatok vonatkozásában 2012. május 1. napi hatállyal létrehozza a továbbiakban 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában működő Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
(székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 1.) elnevezésű intézményt, mely munkajogi jogutóda a 
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménynek, továbbá elfogadja annak 
alapító okiratát, mely a jelen határozat mellékletét képezi. 

Határid ő:    2011. január 6. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős:       Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

171/2011. (XII. 12.) 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 átszervezéséről, és 
a jogutód intézmények magasabb vezetői pályázatainak meghirdetéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás gesztora a társult települési önkormányzatokkal 
egyetértésben a jelen határozat melléklete szerint a 2012. május 1-jén létrejövő Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.) igazgatói (magasabb 
vezetői) beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé. 

Határid ő:    2011. december 20. ( a pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős:       Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

172/2011. (XII. 12.) 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 átszervezéséről, és 
a jogutód intézmények magasabb vezetői pályázatainak meghirdetéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

 



Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerint a 2012. május 
1-jén létrejövő Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 1.) 
igazgatói (magasabb vezetői) beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé. 

Határid ő:    2011. december 20. (a pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős:       Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
6. napirend: Előterjesztés fecskelakásra vonatkozó pályázat elbírálásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hatodik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Tájékoztatta a bizottság tagjait, 
hogy a Szociális és Lakásügyi Bizottság öt lakást írt ki pályázatra, 2011.november 23-i határidővel, 
és további hét lakást 2011. december 7-i határidővel. 

A beérkezett pályázatokat a Szociális és Lakásügyi Bizottság megtárgyalta, és az alábbi 
határozatokat hozta. 

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: 

173/2011. (XII. 12.) 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 lakás bérlőjéül Mészáros Rozália  3000 Hatvan, Pázsit u. 11. IV/3. szám alatti szám 
alatti lakost jelöli ki, egyben a 3000 Hatvan, Tabán u. 2. IV/15, a 3000 Hatvan, Pázsit u. 13. III/1. és 
a 3000 Hatvan, Pázsit u. 13. II/1. szám alatti lakásokra benyújtott pályázatát eredménytelennek 
nyilvánítja. 

174/2011. (XII. 12.) 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 Tabán u. 2. 
IV/15. szám alatti lakás bérlőjéül Ferenc Beáta 3000 Hatvan, Görgey u. 3. szám alatti lakost jelöli 
ki. 

175/2011. (XII. 12.) 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 lakás bérlőjéül Buron Krisztián Zsolt  állandó lakcíme: 3047 Buják Hősök tere 7. 
szám, tartózkodási helye: 3000 Hatvan, Gódor K. u. 21. IV/1. szám alatti lakost jelöli ki. 



176/2011. (XII. 12.) 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 lakás bérlőjéül Harangozó Ferenc lakóhelye: 3012 Nagykökényes, Dózsa Gy. u. 
1. sz. tartózkodási helye: 3011 Heréd, Rákóczi F. u. 35. szám  alatti lakost jelöli ki. 

177/2011. (XII. 12.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határoza 

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/12. szám alatti lakás bérlőjéül  Varga Enikő 3000 Hatvan, Madách u. 8. alatti lakost jelöli ki. 

178/2011. (XII. 12.) 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 Langné Medveczki Ágnes 3000 
Hatvan, Móra F. u. 44. szám alatti lakosnak a 3000 Hatvan, Pázsit u. 13. III/1. szám alatti lakásra 
benyújtott pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem felelt meg a pályázati kiírásban 
meghatározott feltételeknek. 

179/2011. (XII. 12.) 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 Szalai Mónika Angéla 3000 
Hatvan, Horváth M. u. 3. I/1. szám alatti lakosnak a  3000 Hatvan, Pázsit u. 13. III/1. szám alatti 
lakásra benyújtott pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem felelt meg a pályázati kiírásban 
meghatározott feltételeknek. 

180/2011. (XII. 12.) 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. 

181/2011. (XII. 12.) 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 Langné Medveczki Ágnes 3000 
Hatvan, Móra F. u. 44. szám alatti lakosnak a 3000 Hatvan, Pázsit u. 13. II/1. szám alatti lakásra 
benyújtott pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem felet meg a pályázati kiírásban 
meghatározott feltételeknek. 

181/2011. (XII. 12.) 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 Szalai Mónika Angéla 3000 
Hatvan, Horváth M. u. 3. I/1. szám alatti lakosnak a  3000 Hatvan, Pázsit u. 13. II/1. szám alatti 
lakásra benyújtott pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem felelt meg a pályázati kiírásban 
meghatározott feltételeknek. 

182/2011. (XII. 12.) 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. 

183/2011. (XII. 12.) 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 Balog Henrietta 3000 Hatvan, 
Úttörő u. 9. szám alatti lakosnak a  3000 Hatvan, Gódor K. u. 12. I/17. szám alatti lakásra 
benyújtott pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem felelt meg a pályázati kiírásban 
meghatározott feltételeknek. 

184/2011. (XII. 12.) 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 lakás fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot 
kiírja. 

185/2011. (XII. 12.) 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 lakás bérlőjéül Fehér Emese 3000 Hatvan, Szabadság u. 18. szám alatti lakost 
jelöli ki. 

186/2011. (XII. 12.) 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 Szucskó József 3000 Hatvan, 
Pázsit u. 15. III/2. szám alatti lakosnak a  3000 Hatvan, Szabadság u. 25. III/28. szám alatti 
lakásra benyújtott pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem felelt meg a pályázati kiírásban 
meghatározott feltételeknek.”  

187/2011. (XII. 12.) 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 lakás bérlőjéül Tamás Tímea 3000 Hatvan, Kölcsey F. u. 14. szám alatti lakost 
jelöli ki. 

188/2011. (XII. 12.) 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 Langné Medveczki Ágnes 3000 
Hatvan, Móra F. u. 44.szám alatti lakosnak a  3000 Hatvan, Horváth M. u. 1. III/7. szám alatti 
lakásra benyújtott pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem felelt meg a pályázati kiírásban 
meghatározott feltételeknek 

189/2011. (XII. 12.) 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 Szucskó József 3000 Hatvan, 
Pázsit u. 15. III/2. szám alatti lakosnak a  3000 Hatvan, Horváth M. u. 1. III/7. szám alatti lakásra 
benyújtott pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem felelt meg a pályázati kiírásban 
meghatározott feltételeknek. 

190/2011. (XII. 12.) 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 Szalai Mónika Angéla 3000 
Hatvan, Horváth M. u. 3. I/1. szám alatti lakosnak a  3000 Hatvan, Horváth M. u. 1. III/7. szám 



alatti lakásra benyújtott pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem felelt meg a pályázati 
kiírásban meghatározott feltételeknek. 

191/2011. (XII. 12.) 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 lakás bérlőjéül Bús Barbara 3000 Hatvan, Arany J. u. 62. szám alatti lakost 
jelöli ki, egyben a 3000 Hatvan, Gódor K. u. 9. IV/12. és a 3000 Hatvan, Szabadság u. 25. III/28. 
szám alatti lakásra benyújtott pályázatát eredménytelennek nyilvánítja. 
 
 
 

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 


