
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2012. április 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:  

 dr. Szikszai Márta                  jegyző 
 Komendáné Nagy Márta                aljegyző 
 Bánkutiné Katona Mária                    irodavezető  
 Schósz Gabriella                    irodavezető  
 Kovácsné Miklós Anikó                        ügyintéző 
 Soósné Kuti Henrietta            ügyintéző 
                     Illésné M. Eleonóra                         jegyzőkönyvvezető 

Meghívottak: 

 Zsitvay Katalin      intézményvezető 
 Farkasné Farkas Aranka           bölcsődevezető 

Köves Gáborné  a  bizottság  elnöke  köszöntötte  a  jelenlévőket,  és a meghívott vendégeket. 
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: 

68 /2012 (IV. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2012. április 23-i ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  meg: 

Nyílt ülés 

1./  Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2011. 
évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

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

2./ Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

                       Előterjesztő:    dr. Szikszai Márta jegyző 
                       Előadó:            Kovács Imréné szociális és egészségügyi osztályvezető 



3./ Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 5. IV/2. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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

4./  Előterjesztés szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodásról  

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

5./ Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

                       Előterjesztő:   Szabó Zsolt polgármester 
                       Előadó:           Komendáné Nagy Márta jegyző 
 
Zárt ülés 

1./ Előterjesztés a hulladékszállítási díj mérsékléséről, illetve elengedéséről 

 Előterjesztő:   a Szociális és Lakásügyi Bizottság Elnöke 
                        Előadó:           Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
2./ Előterjesztés személyi térítési díj mérséklése ügyében 

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

3./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogviszonyának folytatásáról 

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

4./ Előterjesztés „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozására 

Előterjesztő:    a Szociális és Lakásügyi Bizottság Elnöke 
                        Előadó:            dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 

5./ Előterjesztés lakáscélú helyi támogatásban részesített -tartozással rendelkező- személyek 
megállapodásainak felmondásáról 

                       Előterjesztő:   Szabó Zsolt polgármester 
                       Előadó:           Komendáné Nagy Márta jegyző 

1. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról. Beszámoló az 
önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd megkérte Bánkutiné 
Katona Mária költségvetési irodavezetőt, hogy pár szóban ismertesse az előterjesztést. 
Bánkutiné Katona Mária: Az államháztartásról szóló törvény alapján elkészült a zárszámadási 
rendelettervezet.  



Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2011. évi gazdálkodásról 
szóló beszámolóikat. Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét a 
képviselő-testület 392.331 eFt működési hiánnyal fogadta el. Az önkormányzati feladatok és az 
általa fenntartott intézmények működésének zavartalan finanszírozása érdekében az eredeti 
költségvetésben működési tartalékok képzésére is sor került. A felhalmozási bevételek és kiadások 
pénzforgalmi mérlege 588.954 eFt-os felhalmozási hitel beállításával került egyensúlyba. 
A költségvetési rendelet év közben többször módosításra került. A Képviselő-testület 
önkormányzati rendeletében fogadta el a város 2011. évi költségvetésének módosított 
előirányzatának kiemelt tervszámait. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést, 
és tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy két határozati javaslatról kell szavazni. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatokat hozta: 

69/2012. (IV. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést, valamint az 
önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

70/2012. (IV. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

.Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról, valamint az önkormányzat 2011. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és a következő határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a 2011. évi gazdálkodásáról, 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

2. napirend: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 

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

Palik Józsefné a bizottság tagja köszönetet mond a beszámoló összeállításában közreműködőknek, 
és hangsúlyozza, hogy az anyag nagyon átfogó, igényesen összeállított, amihez csak gratulálni tud. 

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: 

71/2012. (IV. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolót, és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2011. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, jelen határozat 1., 2. és 
3. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján 

3. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 5. IV/2. szám alatti önkormányzati 
bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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: 

72/2012. (IV. 23.) 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. mellékletének „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatti 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 5. IV/2. szám alatti 
önkormányzati bérlakást Bátor Henriettának (3000 Hatvan, Hatvany Irén u. 9/a.), Hatvan Város 
Önkormányzata sajtóreferensének nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja 
határozott időtartamra, a szerződéskötés időpontjától bérlő önkormányzatnál fennálló 
munkavégzésre irányuló jogviszonyának fennállásáig, de legfeljebb öt év időtartamra, az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet 18. §-ában rögzített feltételekkel. 

4. napirend: Előterjesztés szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodásról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot, majd megkérdezte, 
hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban, majd átadta a szót dr. 
Szikszai Márta jegyzőnek. 
dr. Szikszai Márta elmondta, hogy a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletben foglalt szociális vásárlási kedvezmények nyújtására Hatvan Város Önkormányzata 
megállapodást kötött a Hatvan-TISZK Szakképzés Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Kft.-vel. A TISZK a  Hatvan, Bezerédi út 2. szám alatt található szakképzési helyként is működő 
élelmiszer jellegű vegyesboltjában nyújtja a szociális vásárlási kedvezményt a rendeletnek 
megfelelően. 
A lakosság részéről igény mutatkozik, hogy a kedvezmények nyújtására több üzlet is 
bekapcsolódjon, elsősorban az óhatvani városrészben. 
A CBA az általa működtetett élelmiszer jellegű vegyesboltjaiban a szociális vásárlási 
kedvezményeket az arra jogosultak részére vállalja. 



A megállapodás értelmében a nyújtott vásárlási kedvezményeket az önkormányzat az általa 
biztosított elektronikus rendszer használatával, elszámolást követően a CBA részére megtéríti. A 
pénzügyi forrás az önkormányzat 2012. évi költségvetésében 10.000.000 Ft összeg erejéig 
rendelkezésre áll. 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjeszt. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatokat hozta: 

73/2012. (IV. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodásról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 10., és Hatvan, 
Grassalkovich út 7- 11. szám alatt működő, a Palóc Nagykereskedelmi Kft. (3100 Salgótarján Ipari 
Park, Park út 9.) által üzemeletetett élelmiszer jellegű vegyes üzletekben a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 11/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozott szociális vásárlási 
kedvezmény nyújtásáról szóló együttműködési megállapodást jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési 
megállapodás aláírására. 

Határidő: 2012. április 27. (megállapodás aláírására) 
Felelős Hatvan város polgármestere 

5. napirend: Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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 Komendáné 
Nagy Márta aljegyzőnek. 
Komendáné Nagy Márta  elmondta, hogy Hatvan város 
mindenkori közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosánál, az ingatlanán 
keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak begyűjtésére feljogosított és engedéllyel 
rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról köteles gondoskodni. Az ingatlantulajdonos a 
jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési 
közszolgáltatást.  
Azoknak a családban élő személyeknek, akiknek az egy főre eső havi jövedelme az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, a Szociális és Lakásügyi Bizottság a 
fizetendő hulladékszállítási díjat mérsékelheti, vagy a szállítási díj összegének fizetése alól 
felmentést adhat. A mérséklés és a felmentés határozott időre, legfeljebb 1 évre történhet. A 
kérelmeket a Szociális és Lakásügyi Bizottság bírálja el, melynek következtében keletkező bevétel 
kiesését az önkormányzat a szolgáltatást végzőnek tárgyév végén egy összegben megtéríti. A 
szociálisan rászorult részére megállapított díjtámogatást a közszolgáltató részére kell átutalni. 
A szociális törvény szerint a lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a 
háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A rászorultak a szociális 
törvényben biztosított lakásfenntartási támogatás lehetőségét igénybe véve kaphatnak segítséget a 
hulladékszállítás költségeinek megfizetéséhez. Az  önkormányzat a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló rendeletében a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb 



feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete 
rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. 

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

74/2012. (IV. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 40/2004. (VIII.27.) 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 elrendelte a zárt 
ülést. 

       k.m.f. 

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


