
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2013. március 25-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 
Nádas Sándor   a bizottság tagja 
Csinger Béla  a bizottság tagja 
 

Polgármesteri Hivatal részéről: 

                     dr. Szabó Ildikó              irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes                  osztályvezető 
 Lukács László                                                                 osztáyvezető 
 dr. Egyed László                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. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Palik Józsefné bizottsági tagot választották 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: 

 15/2013 (III. 25/.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága  
2013. március 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés 

1./  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 mb. aljegyző 

2./  Előterjesztés szociális fecskelakásra vonatkozó pályázat kiírásáról 

           Előterjesztő:      a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
                       Előadó:     Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

3./ Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott pályázat kiírásáról  

           Előterjesztő:      a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
                       Előadó:     Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 



4.  /Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Előterjesztő:    Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:     Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

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

Előterjesztő:    Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:     Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

6./ Előterjesztés szociális fecskelakás bérbeadására kiírt pályázat eredménytelenségéről 

           Előterjesztő:      a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
                       Előadó:     Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

7./ Tájékoztató a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-nek az önkormányzati 
lakások vonatkozásában 2012. évben végzett ellenőrzéseiről 

Előterjesztő:   Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
                        Előadó:     Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

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

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd átadta a szót Lukács 
László osztályvezetőnek. 

Lukács László osztályvezető elmondta, hogy 2013. március 1-jétől Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének és Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése 
alapján létrejött a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal. A hivatal működésének megkezdése 
miatt a jegyzőre és a közös önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések módosítása vált 
szükségessé. 

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

16/2013. (III. 25.) 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. 

2. napirend: Előterjesztés szociális fecskelakásra vonatkozó pályázat kiírásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd elmondta, hogy a: 
lakásrendelet értelmében meghatározott feltételek fennállása esetén, pályázati úton önkormányzati 
bérlakás szociális fecskelakásként bérbe adható. Az üzemeltető a rendeletben előírt tartalommal a 
pályázatot előkésztette, így a 3000 Hatvan, Legány Ödön út 65. t. 4. szám alatti lakás 
vonatkozásában kerül sor a pályázat kiírására. 



A pályázat beadási határideje: 2013. május 15. 

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

17/2013. (III. 25.) 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, Legány Ödön út 
65. t. 4. szám alatti szociális fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező 
pályázatot kiírja 

3. napirend Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott pályázat kiírásáról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, majd megkérdezte, 
hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy a szociális 
és egészségügyi keret összege 700.000,- Ft. A Szociális és Lakásügyi Bizottság 2013. év I. félévben 
350.000,- Ft keret terhére írhat ki pályázatot.  

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

18/2013. (III. 25.) 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 hatvani civil szervezetek 
támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 8. §-ában meghatározott szociális és 
egészségügyi keretre vonatkozó pályázati felhívást 2013. március 26-án a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal kiírja. 

4. napirend: Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

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, nem szavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 

 

 

 



19/2013. (III. 25.)) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalt a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

5. napirend: Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.(II. 29.) ö 
nkormányzati rendelet módosításáról 

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 Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen, nem szavazat, és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

20/2013. (III. 25.) 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. 

6. napirend: Előterjesztés szociális fecskelakás bérbeadására kiírt pályázat 
eredménytelenségéről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hatodik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy ez a lakás, már 
nem először volt megpályáztatva, de érvényes pályázat nem érkezett. A bizottság újabb pályázatot 
nem ír ki, hanem lehetőséget keres a lakás más módon történő hasznosítására 

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

21/2013. (III. 25.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

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 megállapítja, hogy a 3000 
Hatvan, Pázsit utca 9. 1/12. szám alatti szociális fecskelakás bérbeadására érvényes pályázat nem 
érkezett, újabb pályázatot nem ír ki, lehetőséget keres a lakás más módon történő hasznosítására 

7. napirend: Tájékoztató a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-nek az 
önkormányzati lakások vonatkozásában 2012. évben végzett ellenőrzéseiről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hetedik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Tájékoztatta a bizottság tagjait, 
hogy ennél a napirendi pontnál, csak tudomásul kell venni a tájékoztatót, nem kell szavazni. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság egyhangúlag tudomásul 
vette a tájékoztatót az alábbi szöveggel: 



Kivonat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Szociális és Lakásügyi  Bizottsága a Schósz Gabriella irodavezető 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. –nek az 
önkormányzati lakások vonatkozásában 2012. évben végzett ellenőrzéseiről szóló tájékoztatót és azt az 
írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

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 
      
      
     Palik Józsefné 
          jegyzőkönyv hitelesítő 


