
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2014. január 27-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 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. Szabó Ildikó          irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes                  osztályvezető 
 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. 
Elmondta, hogy a bizottság ötödik tagja Csinger Béla más hivatali elfoglaltság miatt nem tud részt 
venni az ülésen.  
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kocsis Attiláné bizottsági tagot választották Az ülést megnyitotta, 
majd elmondta, hogy a meghívóban szereplő 5. napirendi pont lekerült a napirendről, nem kerül sor 
a tárgyalására, majd javaslatot tett a többi napirendi pont elfogadására. 

A javaslat elfogadása után a Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

1 /2014 (I. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága  
2014. január 27-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:             dr. Szabó Ildikó – hatósági irodavezető 

2./  Előterjesztés a méhnyakrák elleni védőoltásról   

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

3./  Előterjesztés a Szociális és Lakásügyi Bizottság 2014. évi munkatervére 

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



4./ Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 3/7. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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

5./ Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. földszint 6/A. szám alatti önkormányzati bérlakás 
nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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

6./ Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 3. földszint 1. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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

7./   Egyebek. 

1. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Köves Gáborné a bizottság elnöke elmondta, hogy a a szociális vásárlási kedvezmények 
megállapításának szabályai 2011. október 1-jén lépett hatályba. 
Az azóta eltelt idő tapasztalata azt mutatja, hogy elsősorban nyugdíjasok, és nagycsaládosok veszik 
igénybe ezt a támogatást. A támogatás megállapításánál a nyugdíjminimum (28.500 Ft) az irányadó, 
amely 2007. óta változatlan. A nyugdíjak ezzel szemben minden évben emelkedtek.  
2014. évben a szociális vásárlási kedvezmények megállapítása során több esetben tapasztalható volt 
- főleg az egyedül élő nyugdíjasok esetén – hogy jövedelmük az értékhatárt kis összeggel haladta 
meg.  
Célszerűvé vált az értékhatár emelése, amely elsősorban az egyedül élő – özvegyi nyugdíjban 
részesülő – nyugdíjasoknak nyújt segítséget mindennapi létfenntartásukhoz. 

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

2/2014. (I. 27.) 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 a méhnyakrák elleni védőoltásról   

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd elmondta, hogy  
jelenleg a méhnyakrák elleni védőoltást a társadalombiztosítás nem támogatja, gyógyszertári 
költsége magas, ami megnehezíti a hozzáférést a társadalom széles rétegei számára. A Népesség 
nyilvántartó adatai alapján 2014. évben 73 leánygyermek oltására kerülhet sor, 

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

3/2014. (I. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a méhnyakrák elleni védőoltásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 

Határozati javaslat: 
 
1.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák elleni védőoltást 2014. évben  

a Silgard J07BM01 vakcinával biztosítja, tekintettel arra, hogy ez az oltóanyag a humán 
papillómavirus 6-os, 11-es, 16-os és 18-as típusai által okozott megbetegedések ellen nyújt 
védelmet. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Hatvan város 
polgármesterét, hogy az MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) valamint a Gyógyszerszállító Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József u. 44) 
szerződést kössön, az oltóanyag vásárlására és szállítására. 

 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák elleni védőoltás pénzügyi fedezetét 
3.794.175,- Ft összegben a 2014. évi költségvetésébe betervezi.  

 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

3. napirend: Előterjesztés a Szociális és Lakásügyi Bizottság 2014. évi munkatervére 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, majd elmondta, hogy a 
Képviselő-testület munkaterve alapján a Szociális és Lakásügyi Bizottság 2014. évi munkaterve 
összeállításra került.  

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

4/2014. (I. 27.) 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 26. §-a alapján a 2014. évi munkatervét jelen határozat melléklete szerint 
elfogadja. 



4. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 3/7. szám alatti önkormányzati 
bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot., és elmondta, hogy 
Szabó László a Hatvani Mentőállomása vezetője azzal a kéréssel fordult Hatvan Város 
Önkormányzatához, hogy részére biztosítson önkormányzati bérlakást. Szabó László 1996-tól  
dolgozik a mentőállomáson. A benyújtott kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy az megfelel 
a lakásrendeletben előírtaknak.  

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: 

5/2014. (I. 27.) 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, Horváth Mihály út 1. 3/7. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Szabó László (lakóhelye: 3000 Hatvan, Hatvanas u. 7. III/27.) 
az Országos Mentőszolgálat Heves Megyei Mentőszervezet Hatvani Mentőállomása (3000 Hatvan, 
Nagyteleki út 2.) vezetőjének nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja 
határozott időtartamra a szerződéskötés időpontjától bérlő Hatvani Mentőállomáson meglévő  
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. 

5. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. földszint 6/A. szám alatti 
önkormányzati bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő 
bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az ötödik napirendi pontot, és elmondta, hogy  
Horváth Gabriella a Hatvani Idősek Otthona vezetője azzal a kéréssel fordult Hatvan Város 
Önkormányzatához, hogy Gulyás Károlyné ápoló részére biztosítson önkormányzati bérlakást. 
Gulyás Károlyné 2012-től dolgozik az intézményben.  

Palik Józsefné a bizottság tagja jelezte, hogy tartózkodni fog a szavazástól, mivel nem ért egyet 
azzal, hogy valaki ilyen rövid idejű munkaviszony után lakást kapjon. 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 
1 tartózkodással nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

6/2014. (I. 27.) 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, Horváth Mihály út 1. 
földszint 6/A. szám alatti önkormányzati bérlakást Gulyás Károlyné (lakóhelye: 3000 Hatvan, 
Kistelek út 5.) ápolónak, a Hatvani Idősek Otthona (3000 Hatvan, Kórház út 3-5.) alkalmazottjának 
nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra a 
szerződéskötés időpontjától bérlő Hatvani Idősek Otthonánál 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. 

6. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 3. földszint 1. szám alatti 
önkormányzati bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő 
bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hatodik napirendi pontot, és elmondta, hogy  Szabó 
László az Országos Mentőszolgálat Heves Megyei Mentőszervezet Hatvani Mentőállomása (3000 
Hatvan, Nagyteleki út 2.) vezetője azzal a kéréssel fordult Hatvan Város Önkormányzatához, hogy 
Palásthy Máté (lakóhelye: 3000 Hatvan, Szent Mihály út 5.) mentőszakápoló részére biztosítson 
önkormányzati bérlakást. Palásthy Máté 2009-től  dolgozik a mentőállomáson. Jelenleg 
Gyöngyöspatáról jár dolgozni, párjával Hatvanban szeretne letelepedni. 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen, 1 
tartózkodással nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

7/2014. (I. 27.) 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, Gódor Kálmán u. 3. 
földszint 1. szám alatti önkormányzati bérlakást Palásthy Máté (lakóhelye: 3000 Hatvan, Szent 
Mihály út 5.) mentőszakápolónak, az Országos Mentőszolgálat Heves Megyei Mentőszervezet 
Hatvani Mentőállomása (3000 Hatvan, Nagyteleki út 2.) alkalmazottjának nem szociális alapon, 
pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra a szerződéskötés időpontjától bérlő 
Hatvani Mentőállomáson 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. 

 

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 
      
      
     Kocsis Attiláné 
          jegyzőkönyv hitelesítő 


