
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2012. július 11-én (szerda) 8:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 
ovális termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné    a bizottság elnöke 
Palik Józsefné               a bizottság tagja 
Nádas Sándor               a bizottság tagja 
Németh Zsolt  a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről:  

 Kovács Imréné       osztályvezető 
 Schósz Gabriella                      irodavezető 
                     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.  
Az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

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

137 /2012. (VII. 11.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2012. július 11-i rendkívüli ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  
meg: 

Nyílt ülés: 

1./ Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 3. 1/3. szám alatti önkormányzati bérlakás 
bérbeadásáról szóló 136/2012. (VI. 28.) sz. szociális és lakásügyi bizottsági határozat hatályon 
kívül helyezéséről 

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

 

2./ Előterjesztés a Hatvan, Petőfi u. 12. szám alatti önkormányzati bérlakás nem szociális alapon, 
pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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

 

3./ Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 15. IV/1. szám alatti önkormányzati bérlakás nem szociális 
alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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



Zárt ülés 

1./ Előterjesztés adósságcsökkentési támogatásról 

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

  

2./ Előterjesztés köztemetési költség elengedésének ügyében benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

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

  

3./ Előterjesztés átmeneti segély elutasítása tárgyában benyújtott fellebbezés elbírálásáról  

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

1. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 3. 1/3. szám alatti önkormányzati 
bérlakás bérbeadásáról szóló 136/2012. (VI. 28.) sz. szociális és lakásügyi bizottsági határozat 
hatályon kívül helyezéséről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, és megkérdezte, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye a bizottság tagjai közül. Elmondta, hogy ezt a lakást a múlt hónapban 
mint közérdekű lakást adtak bérbe, de a bérlő visszavonta a kérelmét, és nem tart igényt a lakásra. 

 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. 

138/2012. (VII. 11.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a Hatvan, 
Horváth Mihály út 3. 1/3. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásáról szóló 136/2012. (VI. 
28.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 

2. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Petőfi u. 12. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, véleménye a bizottság tagjai közül. Elmondta, hogy az Albert Schweitzer 
Kórház részéről dr. Stankovics Éva ügyvezető igazgató azzal a kéréssel fordult a Bizottsághoz, 
hogy Nagyné Varga Zsuzsanna munkavállalója részére biztosítson önkormányzati bérlakást. 
Kérelmező kialakult szociális helyzetére való tekintettel kérte az intézményvezető támogatását. 

Palik Józsefné a bizottság tagja megkérdezte, hogy miért akar az illető önkormányzati lakást, 
amikor tudomása szerint van saját tulajdonú lakása. 

Köves Gáborné  a bizottság elnöke  hangsúlyozta, hogy a kérelmező szociális helyzetére 
hivatkozott, ugyanis a  devizahitelt nem tudják fizetni, ezért a lakásból augusztus 15-ig ki kell 
költözni. Egyébként a kérelem megfelel a lakásrendeletben előírtaknak. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 



A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta. 

139/2012. (VII. 11.) 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 úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Petőfi u. 12. szám alatti 
önkormányzati bérlakást Nagyné Varga Zsuzsanna (lakóhelye: Hatvan, Horváth Mihály út 38. II/8.) 
az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. munkavállalójának nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra 2012. augusztus 1- 
től az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.-nél munkaviszonyának 
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. 

3. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 15. IV/1. szám alatti önkormányzati bérlakás 
nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, véleménye a bizottság tagjai közül.  

 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. 

140/2012. (VII. 11.) 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 úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Pázsit u. 15. IV/1. szám 
alatti önkormányzati bérlakást Speck Jánosnak (Hatvan, Szabadság út 2. földszint 2.a.), a Treff 
zenekar tagjának nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott 
időtartamra a szerződéskötés időpontjától öt év időtartamra határozott időre, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet 18. §-ában rögzített feltételekkel. 

Köves Gáborné a bizottság elnöke megköszönte a jelenlevőknek részvételüket, és bezárta a 
rendkívüli ülést és elrendelte a zárt ülést. 

       k.m.f. 

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


