
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága  2013. szeptember 9-én (hétfő) 8:00 órai kezdettel a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

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

Polgármesteri Hivatal részéről:  

 dr. Szabó Ildikó          irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes       osztályvezető 
                     Illésné M. Eleonóra   jegyzőkönyvvezető 

Köves Gáborné  a  bizottság  elnöke  köszöntötte  a  jelenlévőket,  és  megállapította,  hogy   a 
Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 tagja közül 3 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.  
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kocsis Attiláné bizottsági tagot választották  
Az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

107 /2013. (IX. 9.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2013. szeptember 9-i rendkívüli ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  
meg: 

Nyílt ülés: 

1./ Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról   

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:         dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető  

1. napirend: Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról   
 
Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele, a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata első alkalommal 2011. évben szervezett kedvezményes burgonya vásárt a rászoruló 
lakosság támogatása céljából. Az elmúlt évben a burgonyavásár kiegészítésre került alma és 
hagymavásárlás lehetőségével. Ezt a tendenciát szeretnék folytatni a 2013. évben is. 
Az akció időpontja: 2013. október 5-e szombat 8 órától 14 óráig, vagy a készlet erejéig.  
A kedvezményes értékesítési akció keretében a burgonya 15 kg-os, az alma 10 kg-os, a hagyma 3 
kg-os zsákokban összesen 500 Ft-os áron kerül értékesítésre. 
A bizottság elnöke elmondta, hogy ennél az előterjesztésnél két határozati javaslatról kell dönteni. 

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

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 
alábbi határozatokat hozta. 



108//2013. (IX.  9.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról  szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma 
vásárlást szervez a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező többgyermekes 
családoknak, amelyek a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagjai, az 1995-2013. között 
született gyermeket nevelő családoknak gyermekenként, valamint az önkormányzat által 
megállapított szociális ellátásában részesülők, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani 
Járási Hivatala által megállapított rendszeres pénzellátásban részesülők, illetve a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság által folyósított ellátásában részesülők részére. A vásárlásra jogosultak személyenként 
15 kg burgonyát, 10 kg almát és 3 kg hagymát kaphatnak, mindösszesen 500,- Ft-ért, feltéve, hogy 
az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozásuk, illetve lakbértartozásuk nincs. A kedvezményes 
vásárlási lehetőség csak egy jogcímen vehető igénybe. 

Határidő: 2013. október 30 . (akció lebonyolítására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

109//2013. (IX.  9.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról  szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. október 5-ére tervezett kedvezményes 
burgonya-, alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a legkedvezőbb ajánlatot tevő 
Polgaro Kft-től (székhely: 9144 Kóny, hrsz: 0145/43) rendeli meg a burgonyát 67.500 kg 
mennyiségben 15 kg-os kiszerelésben, a hagymát  13.500 kg mennyiségben 3 kg-os kiszerelésben, 
összesen bruttó 6.429.375,- Ft értékben. A képviselő-testület az almát a Paprikaker Tész Kft-től 
(székhelye: 5665 Pusztaottlaka, kült. 026/134 hrsz), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőtől rendeli meg 45.000 kg mennyiségben 10 kg-os kiszerelésben bruttó 3.714.750,- Ft 
értékben. 
Határidő: 2013. szeptember 28. (a szállítási szerződések megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

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

       k.m.f. 

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

                  Kocsis Attiláné 
             jegyzőkönyv hitelesítő  


