
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2014. február 26-án (szerda) 14:00 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 
Csinger Béla a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről:  

                     dr. Szabó Ildikó          irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes                  osztályvezető 
 dr. Egyed László         műszaki 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 Nádas Sándor bizottsági tagot választották. 

Az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

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

24/2014. (II. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2014. február 26 –i  rendkívüli ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  
meg: 

Nyílt ülés: 

1./   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 

2./   Előterjesztés tűzifa megvásárlásáról és annak karitatív szervezet részére történő 
adományozásról 

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

3./        Előterjesztés  az idős korúak biztonságát segítő programról  
 

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



 

1. 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 az első 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 
alábbi határozatot hozta. 

25/2014. ( II. 26.) 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. 

 2. napirend: Előterjesztés tűzifa megvásárlásáról és annak karitatív szervezet részére történő 
adományozásról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele, a napirenddel kapcsolatban. 

Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető elmondta, hogy Hatvan Város Önkormányzata segíteni 
szeretne a nehéz anyagi körülmények között élő hatvani családoknak, enyhítve a megnövekedett 
fűtési költségeiket.   
A közterületen kivágott fákat az önkormányzat más módon kívánja hasznosítani, de a rászoruló 
családok részére a tél még hátralévő idejére mindenképpen segítséget szeretne nyújtani.  
Hatvan Város Önkormányzata három árajánlat bekérését követően a legjobb ajánlattevőtől a tűzifát 
megvásárolja. A tűzifát a korábbi gyakorlatnak megfelelően adományként a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat hatvani csoportja részére átadja, azzal a céllal, hogy azt a Hatvanban élő, 
szociálisan rászoruló családok részére ossza szét. 

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. 

26/2014. ( II. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a tűzifa megvásárlásáról és annak karitatív szervezet részére történő adományozásról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a szociálisan rászoruló családok 
részére történő tűzifa vásárlásához.  
A képviselő-testület felhatalmazást ad Hatvan város polgármesterének, hogy a Pénzügyi, Gazdasági 



és Városfejlesztési Bizottság döntése alapján a legkedvezőbb ajánlattevő Egererdő Zrt. Mátrafüredi 
Erdészetével 20 m3 tűzifa 431.800 Ft összegben történő megvásárlásáról és szállításáról szóló 
szerződést aláírja. 
A 431.800 Ft összegű tűzifa vásárlás pénzügyi forrása Hatvan város 2014. évi költségvetéséről 
szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő 
önkormányzati segély előirányzatban rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2014. március 15. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város alpolgármester a Hatósági Iroda útján 

27/2014. ( II. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a tűzifa megvásárlásáról és annak karitatív szervezet részére történő adományozásról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa megvásárolt tűzifát a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület hatvani csoportja (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; adószám: 
19025702-1-43; képviseli: Tóth Zsolt Ágoston csoportvezető) részére adományozza a határozat 
mellékletét képező szerződés alapján azzal, hogy azt a városban élő rászoruló családok számára 
tűzifaként ossza szét. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
adományozási szerződés aláírására. 

Határid ő: 2014. március 30. (az adományozási szerződés aláírására) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

3. napirend: Előterjesztés  az idős korúak biztonságát segítő programról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele, a napirenddel kapcsolatban. 

Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető elmondta, hogy 2012. évben elkészült Hatvan város 
közbiztonsági koncepciója, amelynek fontos része az áldozattá válás megelőzése, és ezen belül az 
idős, egyedül élők fokozott védelme, biztonságuk növelése. A közbiztonsági koncepció leszögezi, 
hogy szükséges az idősekről való gondoskodás, ennek részét kell, hogy képezze otthonuk védelme. 
Ennek érdekében Hatvan Város Önkormányzata az idős, egyedül élő személyek védelmét 
megpróbálja biztosítani.  

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. 

 

 

 



28 /2014. ( II. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az időskorúak biztonságát segítő programról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az idős korúak biztonságát segítő 
program megvalósulását, melynek működtetéséhez szükséges 1.785.412 Ft pénzügyi fedezetet 
Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletben az 
általános tartalékalap terhére biztosítja.  

Határid ő: 2014. március 15. (a program teljes kidolgozására) 
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  

                    

         Nádas Sándor 
             jegyzőkönyv hitelesítő  


