
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2012. december 10-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 
ovális termében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné     a bizottság elnöke 
Palik Józsefné       a bizottság tagja 
Kocsis Attiláné       a bizottság tagja 
Nádas Sándor   a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről:  

                     dr. Szikszai Márta                  jegyző 
 Komendáné Nagy Márta                aljegyző 
 Lukács László       osztályvezető 
 Nagyné Horváth Judit         szociális ügyintéző 
                     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 javaslat elfogadása után a Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

219 /2012 (XII. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága  
2012. december 10-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:         Komendáné Nagy Márta aljegyző 

2./  Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

3./  Beszámoló a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörében meghozott határozatairól 

Előterjesztő:   a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
Előadó:  Nagyné Horváth Judit szociális ügyintéző 

4./    Beszámoló az egészségügyi tanácsnok 2012. évi munkájáról 

Előterjesztő:   a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
Előadó:  Nagyné Horváth Judit szociális ügyintéző 

5./     Előterjesztés a képviselő-testület 2013. évi munkatervéről 

                      Előterjesztő:      Szabó Zsolt polgármester 
                      Előadó:              Lukács László osztályvezető 



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

                      Előterjesztő:      Szabó Zsolt polgármester 
                      Előadó:              dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 

7./   Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat igazgatói (magasabb 
vezetői) álláspályázatának elbírálásáról  

                      Előterjesztő:      Szabó Zsolt polgármester 
                      Előadó:              dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 

1. 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 
Komendáné Nagy Márta aljegyzőnek, aki a rendelet módosítás előterjesztésében közre működött. 

   Komendáné Nagy Márta elmondta, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
törvény rendelkezik az adósságkezelési szolgáltatásról. Az adósságkezelési szolgáltatás a 
szociálisan rászorult személyek részére nyújtott lakhatást segítő ellátás. Az adósságcsökkentési 
támogatás és az alanyi jogú lakásfenntartási támogatás finanszírozásához az önkormányzatnak saját 
forrást kell elkülöníteni. Az önkormányzat rendeletében szabályozza az adósságkezelési szolgáltatás 
részletes szabályait. 

   Az önkormányzati rendeletének meghatározza az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó 
szabályokat.  

   Az adósság rendezése csak az adós közreműködésével lehetséges, melynek keretében havonta 
köteles felkeresni a tanácsadóját. A megállapodás részletesen tartalmazzák az adós fizetési és 
megjelenési kötelezettségét. Az adós személy tudomásul veszi, hogy amennyiben 
kötelezettségeinek három hónapban nem tesz eleget a támogatás megszüntetésre kerül és az 
előzőleg már folyósított támogatást köteles visszafizetni  

  Az önkormányzati rendelet alapján a támogatásban részesült kérelmére az előzőleg már folyósított 
támogatás visszafizetése méltányosságból elengedésre kerülhet. 

  Az eltelt időszak kérelmeit áttekintettük. Kivétel nélkül megállapítható, hogy a támogatás 
megszüntetését követően  valamennyi jogosult kérte a visszafizetés alóli mentesítését. 

  A támogatás visszafizetése alóli mentesítést kérők rendszerint nem tettek eleget a szerződésben 
foglalt kötelezettségüknek. A kérelmekben hivatkozott feledékenység nem méltányolható 
körülmény. Ez a támogatási forma rendkívül jelentős segítséget nyújthat azoknak, akik szeretnék, 
hogy a közüzemi szolgáltatásaik megmaradjanak, esetleg a már kikapcsolt szolgáltatások 
visszakötésre kerüljenek. A program futamidejének teljesítése csak az adósságkezelővel való aktív 
együttműködéssel valósítható meg. 

  Az adósságcsökkentési támogatás 10 %-át fizeti az önkormányzat, 90%-át teljes mértékben 
megtéríti a központi költségvetés. Amennyiben az adós kötelezettségét nem teljesíti, és a támogatás 
megszüntetésre kerül, a központi költségvetésből korábban megigényelt összeget  a visszafizetésre 
kötelező határozat jogerőre emelkedésével egyidőben vissza kell utalni a Magyar Államkincstárnak.  

   A méltányossági jogkör gyakorlás, illetve a támogatás megszüntetése jelentős terhet ró az 
önkormányzatra. A tervezett rendeletmódosítás 2012. december 31. napjával hatályon kívül 
helyezné az önkormányzati rendelet azon bekezdését, mely lehetővé teszi a visszafizetés 
elengedését.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen, egy nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 



220/2012. (XII. 10.) 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 az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről 
és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd elmondta, hogy.. a 
lakásgazdálkodással járó költségek emelkedése, valamint a lakások felújítására fordítandó összegek 
nagysága indokolja a lakbérek korábbi években elmaradt emelésének beépítését a 2012. évi 
emelésbe. A képviselő-testület 19,1 % mértékű lakásbérleti díjemelkedést szavazott meg 2012- től.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen, egy nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

221/2012. (XII. 10.) 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. 

3. napirend: Beszámoló a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörében meghozott 
határozatairól  

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

222/2012. (XII. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Lakásügyi Bizottsága átruházott 
hatáskörben hozott 2012. évi határozatainak végrehajtásáról adott bizottsági elnöki beszámolót 
elfogadja. 

4. napirend: Beszámoló az egészségügyi tanácsnok 2012. évi munkájáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot.  

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

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

223/2012. (XII. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az egészségügyi tanácsnok 2012. évi munkájáról szóló beszámolót, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 



Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi tanácsnok 2012. évi munkájáról 
készült beszámolóját elfogadja. 

5. napirend: Előterjesztés a képviselő-testület 2013. évi munkatervéről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az ötödik napirendi pontot.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

224/2012. (XII. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a képviselő-testület 2013. évi munkatervéről szóló beszámolót, 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 2013. 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: 2012. december 21. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

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 átadta a szót Lukács 
László osztályvezetőnek, aki az előterjesztés elkészítésében közreműködött. 

Lukács László osztályvezető. elmondta, hogy a rendelet alapján áttekintésre kerültek a 
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok, és azokból kivezetésre kerültek az önkormányzati 
szakfeladatok. Ezeket a szakfeladatokat azonban az SZMSZ-ben fel kell tüntetni, melyről 
határozatot is kell hoznia a képviselő-testületnek. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatokat hozta: 

225/2012. (XII. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

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

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 14-i hatállyal elfogadja az 
önkormányzat jelen határozat melléklete szerinti tevékenységeinek felsorolását. 

Határidő: 2012. december 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 



226/2012. (XII. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 1-i hatállyal elfogadja az 
önkormányzat jelen határozat melléklete szerinti tevékenységeinek felsorolását. 

Határidő: 2013. január 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

227/2012. (XII. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta ö 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. 

 

7. napirend: Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat igazgatói 
(magasabb vezetői) álláspályázatának elbírálásáról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hetedik napirendi pontot, és elmondta, hogy a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat jelenlegi intézményvezetőjének, Zsitvay 
Katalinnak határozott idejű magasabb vezetői megbízatása 2012. december 31. napjával lejár. 
Ennek következtében szükségessé vált az intézményvezetői beosztás pályázat útján történő 
meghirdetése. A 2013. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időszakra, határozott 
idejű magasabb vezetői beosztásra vonatkozó nyilvános pályázati felhívás közzé lett téve az 
intézmény igazgatói álláshelyének betöltésére. A pályázatok benyújtási határideje 2012. november 
2. napja volt, a postai kézbesítésre való tekintettel a pályázatok bontására 2012. november 6. napján 
került sor. 
Az említett határidőig egy pályázó, - a jelenlegi vezető- Zsitvay Katalin nyújtotta be pályázatát. A 
pályázatot bontó bizottság a boríték felbontása után megállapította, hogy az általa beküldött anyag 
minden tekintetben megfelel a kiírásban foglaltaknak, így pályázata érvényes Megállapodásban 
foglaltaknak megfelelően a társult önkormányzatok polgármesterei levélben felkérést kaptak 
véleményezésre, melyre érkezett válaszok alapján a pályázó rövidebb időre szóló megbízatását 
javasolják.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen, 1 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

228/2012. (XII. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat igazgatói (magasabb vezetői) 
álláspályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társult önkormányzatok gesztora a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) 
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztására 2012. november 2. napi beadási határidővel 
meghirdetett álláspályázatát eredménytelennek nyilvánítja és ismételten nyilvános pályázati 
felhívást tesz közzé annak betöltésére, mely jelen határozat mellékletét képezi. 



Határidő: 2013. január 4. ( a pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 229/2012. (XII. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat igazgatói (magasabb vezetői) 
álláspályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társult önkormányzatok gesztora Zsitvay 
Katalint 2013. január 1. napjától a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztására vonatkozó 
pályázati eljárás eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2013. június 30. napjáig határozott időre 
megbízza a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat magasabb vezetői feladatainak 
ellátásával. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint az e törvény végrehajtásáról a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- a G fizetési osztály 12 fizetési fokozat garantált illetménye:    193.040,-Ft 
- további szakképesítés:           15.443,-Ft 
- összesen:           208.483,-Ft 
- összesen kerekítve:          208.500,-Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetményrész      72.300,-Ft 
- magasabb vezetői pótlék (250%):          50.000,-Ft 
- mindösszesen:          330.800,-Ft 

Határidő: 2013. január 4. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

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 


