
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 
kis tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné                                                       a bizottság elnöke 

Palik Józsefné      a bizottság tagja 
Csinger Béla      a bizottság tagja 
Nádas Sándor                                                             a bizottság tagja 
Kocsis Attiláné a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről: 

 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 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Kocsis Attiláné bizottsági tagot választották. Az ülést megnyitotta, 
majd javaslatot tett egy napirendi pont  felvételét 5.  pontnak. A bizottság a javaslatot 5 igen 
szavazattal elfogadta. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Kocsis Attiláné bizottsági tagot választották. Az ülést megnyitotta, 
majd javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására.  

A javaslat elfogadása után a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

74/2014 (V. 28.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága  
2014. május 28- 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 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat személyes gondoskodás 
körében nyújtott szolgáltatásairól készült beszámoló elfogadásáról   

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

3./   Beszámoló az önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatási feladatainak ellátásáról 

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



4./  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 irodavezető 

5./ Előterjesztés közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak számára történő lakásépítés 
támogatásáról 

Előterjesztő:  Szabó Zsolt polgármester 
                     Előadó:          Schósz Gabriella irodavezető 
 

Zárt ülés 

1./    Előterjesztés  önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására 

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

2./    Előterjesztés  bérleti jogviszony meghosszabbítására 

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

1. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) 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 Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

75/2014. (V. 28.) 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 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat személyes 
gondoskodás körében nyújtott szolgáltatásairól készült beszámoló elfogadásáról   

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

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, nem 
szavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

76/2014. (V. 28.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat személyes gondoskodás 



körében nyújtott szolgáltatásairól készült beszámoló elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat által a személyes gondoskodás körében végzett 2013. évi feladatellátásról szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Határidő:  2014. június 5. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

3. napirend Beszámoló az önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatási feladatainak ellátásáról: 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot és elmondta, hogy 2013. 
november 1-től  2014. április 30-ig terjedő időszakban összesen 375 fő foglalkoztatására került sor.  
Az időközben más munkahelyre elhelyezkedő dolgozók munkaviszonyát közös megegyezéssel 
szüntették meg. 
13 fő munkaviszonyát szüntették meg munkahelyen tanúsított nem megfelelő magatartás miatt. 
Legfőbb probléma volt az italozás, a munkahelyről igazolatlanul történő távolmaradás, illetve a 
munkahely igazolatlan elhagyása.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen, nem szavazat, és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

77/2014. (V. 28.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatási feladatainak ellátásáról szóló 
beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. közfoglalkoztatási 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.  

Határidő:  2014. június 5. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

4. 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 a negyedik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

78-1/2014. (V. 28.) 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. 

5. napirend: Előterjesztés közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak számára történő 
lakásépítés támogatásáról 

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 5 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

79/2014. (V. 28.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak számára történő lakásépítés 
támogatásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közszférában dolgozók  
számára, illetve szükség esetén a városban stratégiai jelentőségű gazdasági társaságok 
munkavállalói számára történő lakásépítési program megvalósítása céljából a lakásigények 
kerüljenek felmérésre. 

Határid ő: 2014. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

80/2014. (V. 28.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak számára történő lakásépítés 
támogatásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét  a 
Közinbau-Origo Kft.-vel (8360 Keszthely, Helikon u. 4., képviseli: Belcsug Angéla ügyvezető) 
együttműködési megállapodás megkötésére, - a közszférában dolgozó számára történő, illetve 
szükség esetén a városban stratégiai jelentőségű gazdasági társaságok munkavállalói számára 
történő lakásépítési program megvalósítása céljából és ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre 
bocsájtja, 10 éves elidegenítési tilalom egyidejű kikötése mellett, a kizárólagos önkormányzati 
tulajdonú hatvani 5143/1 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, 5492 m2 nagyságú, 
természetben a Széchenyi utcában található és a hatvani 4890/3 helyrajzi számú, telephely 
megnevezésű 10.233 m2 nagyságú, természetben a Batthyány utcában található ingatlanokat - 
valamint felhatalmazza a szükséges eljárási cselekmények lefolytatására, azzal a kikötéssel, hogy az 



együttműködési megállapodás megkötését követő testületi ülésre utólagos jóváhagyás céljából 
beterjessze. 

Határid ő: 2014. augusztus 31. (megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

Köves Gáborné a bizottság elnöke megköszönte a jelenlevőknek részvételüket, és elrendelte a zárt 
ülést. 

k.m.f. 

Illésné Majláti Eleonóra           Köves Gáborné 
   jegyzőkönyvvezető                  a  Szociális és Lakásügyi Bizottság 
                  elnöke 
      
      
     Kocsis Attiláné 
          jegyzőkönyv hitelesítő 


