
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2014. december 8-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 
kis tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné                                                       a bizottság elnöke 

Kondek Zsolt      a bizottság tagja 
Nádas Sándor      a bizottság tagja 
Csinger Béla      a bizottság tagja 
Ézsiás Norbert                                                           a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Szabó Ildikó               irodavezető 
 Lukács László                  osztályvezető 
                     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 Kondek Zsolt bizottsági tagot választották.  

Köves Gáborné 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: 

149/2014 (XII. 8.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága  
2014. december 8- i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés: 

1.   Előterjesztés a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodás módosításáról 

                       Előterjesztő:  Horváth Richárd polgármester 
                       Előadó:          dr. Szikszai Márta jegyző  

2./    Előterjesztés a képviselő-testület 2015. évi munkatervéről 

                       Előterjesztő:  Horváth Richárd polgármester 
                       Előadó:          dr. Kovács Éva aljegyző 

.3./     Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

                        Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
                        Előadó:         dr. Kovács Éva aljegyző 

 

4./     Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2013. évi tevékenységéről 

                        Előterjesztő: Lestyán Balázs alpolgármester 
                        Előadó:         dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 



1. napirend: Előterjesztés a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodás 
módosításáról 
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 
rendeletben foglalt vásárlási kedvezmény érvényesítésére eddig két CBA üzlet állt a vásárlók 
rendelkezésére. Az egyik üzlet értesítette az önkormányzatot, hogy üzletük 2014. December 31-én 
bezárásra kerül, ezért a kedvezmény nyújtásának helyeként indokolt másik üzletet a szerződésbe 
bevonni. A Hatvan, Horváth M. út 16. szám alatti élelmiszer üzlet erre alkalmas, ezért javasoljuk az 
együttműködési megállapodást akként módosítani, hogy a Grassalkovich út 7-11. szám alatti üzlet 
helyébe a Horváth M. út 16. szám alatti üzlet kerüljön a kedvezmény érvényesítésére kijelölt 
üzletként. 

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

150/2014. (XII. 8.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodás módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Palóc Nagykereskedelmi Kft.-vel (3100 
Salgótarján, Ipari Park út 9.) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (IX.29.) 
önkormányzati rendeletben szabályozott szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló 
együttműködési megállapodását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja és 
elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt okiratot. 

Határidő: 2014. december 15. (egységes szerkezetű okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

2. napirend: Előterjesztés a képviselő-testület 2015. évi munkatervéről 

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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatokat hozta: 

151/2014. (XII. 8.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a képviselő-testület 2015. évi munkatervéről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése 
alapján a 2015. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 



A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések 
előkészítését a munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja 
bizottságait, hogy a 2015. évi munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjeinek 
figyelembevételével fogadják el. 

Határidő: 2014. december 19. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

3. napirend: Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik 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: 

151/2014. (XII. 8.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

4. napirend: Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2013. évi tevékenységéről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban.  Tájékoztatta a bizottság tagjait, 
hogy ennél a napirendi pontnál, csak tudomásul kell venni a tájékoztatót, nem kell szavazni. A 
Szociális és Lakásügyi Bizottság egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót az alábbi szöveggel:
  

Kivonat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi  Bizottsága Lestyán Balázs 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város védőnői szolgálatainak 2013. évi 
tevékenységéről  szóló tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag 
tudomásul vette. 

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 
      
      
     Kondek Zsolt 
          jegyzőkönyv hitelesítő 


