
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága  2013. október 11-én (péntek) 11:00 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 
 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 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: 

122 /2013. (X. 11.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2013. október 11-i rendkívüli ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  
meg: 

Nyílt ülés: 

1./ Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 7. 1/3. szám alatti  önkormányzati lakás bérleti 
szerződésének megszüntetéséről 

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

2./ Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 3. 4/1. szám alatti önkormányzati bérlakás 
bérbeadásának visszavonásáról 

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

3./ Előterjesztés  a Hatvan, Tabán út 8. 4/18. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociálisalapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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



1. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 7. 1/3. szám alatti  önkormányzati  
lakás bérleti szerződésének megszüntetéséről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele, a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy a Szociális és 
Lakásügyi Bizottság 2012 őszén döntött arról, hogy Simon Tamás, a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal alkalmazottja részére a Hatvan, Gódor Kálmán u. 7. 1/3. szám alatti lakást bérbe adja. 
Simon Tamás kérelmet terjesztett elő, melyben kéri a bérleti szerződés 2013. október 31. napjával, 
közös megegyezéssel történő megszüntetését.  

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. 

123//2013. ( X. 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 2a. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva felhatalmazza a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t, mint üzemeltetőt, hogy a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 7. 1/3. szám alatti 
önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyát közös megegyezéssel megszüntesse 2013. október 31. 
napjával Simon Tamással, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottjával az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-ában rögzített feltételekkel. 

Határidő: 2013. október 31. (a bérleti szerződés megszüntetésére) 
Felelős: Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Zrt. útján 

2. napirend: Előterjesztés a Gódor Kálmán u. 3. 4/1. szám alatti önkormányzati bérlakás 
bérbeadásának visszavonásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele, a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy a Hatvani 
Rendőrkapitányság megbízott vezetője, 2013 júniusában azzal a kéréssel fordult a bizottsághoz, 
hogy egy áthelyezésre kerülő rendőr részére biztosítson önkormányzati bérlakást. A kérelem 
előterjesztésekor az áthelyezés folyamatban volt. A kapitány úr 2013. szeptember 27-én kelt 
levelében előadta, hogy az áthelyezésre nem került sor, ezért nem tartanak igényt a lakásra. 

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 határozatot hozta. 

124//2013. ( X. 11.) 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. mellékletének „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatti 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva meghozott 87/2013. (VI. 24.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi, mellyel a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 3. 4/1. szám alatti önkormányzati bérlakást 
Csillag Krisztián rendőr törzszászlósnak bérbe adta. A döntés indoka a kapitányság vezetőjének 
tájékoztatása, mely szerint nevezett áthelyezése nem történt meg a Hatvani Rendőrkapitányságra. 



Határidő: értesítésre: 2013. október 31. 

Felelős: a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. útján 

3. napirend: a Hatvan, Tabán út 8. 4/18. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociálisalapon, 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. Elmondta, hogy a kórház 
főigazgatója, azzal a kéréssel fordult a bizottságához, hogy Danka Attiláné részére, tekintettel 
szociális helyzetére, biztosítson önkormányzati bérlakást. Danka Attiláné 2012. szeptember 4-től 
dolgozik a kórházban.  

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. 

125//2013. ( X. 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, Tabán út 8. 4/18. szám alatti 
önkormányzati bérlakást Danka Attiláné (lakcíme: 3032 Apc, Dózsa György út 18.) takarítónak, az 
Albert Scweitzer Kórház Rendelőintézet dolgozójának nem szociális alapon, pályázati eljárás 
mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra a szerződéskötés időpontjától bérlő Albert Scweitzer 
Kórház Rendelőintézetnél (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) meglévő alkalmazotti 
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 

Határidő: értesítésre, szerződéskötésre: 2013. október 31. 
Felelős: a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Zrt. 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  


