
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2015. július 30-án (csütörtök) 8:30 órai kezdettel a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné    a bizottság elnöke 

Kondek Zsolt      a bizottság tagja 
Csinger Béla a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Kovács Éva             aljegyző 
 Szikora  Miklós            főmérnök    
 Dudásné Csikós Ágnes                 osztályvezető 
                     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 Csinger Béla 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: 

72/2015. (VII. 30.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. 
július 30 –i rendkívüli ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  meg: 

Nyílt ülés: 

1./  Előterjesztés a Hatvan, Szabadság út 25. 3/28. szám alatti önkormányzati bérlakás nem szociális 
alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 
                       
                      Előterjesztő:     Hatvan város polgármestere 
                      Előadó:             Schósz Gabriella – Településfejlesztési osztályvezető 

1. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Szabadság út 25. 3/28. szám alatti önkormányzati 
bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele, a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy a Média-Hatvan 
Kft ügyvezetője lakáskérelemmel fordult a bizottsághoz. Kérelmében előadta, hogy Salgótarjánból 
jár be Hatvanba dolgozni. Mivel a munkaidő kötetlen, és van, úgy hogy késő estig tart a munka, 
ezért fordult a bizottsághoz lakáskérelemmel. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 



73/2015. ( VII. 30) 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, Szabadság út 25. 3/28. szám 
alatti önkormányzati bérlakást Bagyinszki Gyula (lakóhelye: 3104 Salgótarján, Makarenkó út 16.) a 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 
ügyvezetőjének nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja öt év határozott 
időtartamra 2015. augusztus 1-jétől 2020. július 31-ig, de legfeljebb bérlő Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft.-nél meglévő ügyvezetői jogviszonyának fennállásáig, 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 a 
rendkívüli ülést.   

 

 

 

k.m.f. 

Illésné Majláti Eleonóra           Köves Gáborné 
   jegyzőkönyvvezető                  a  Szociális és Lakásügyi Bizottság 
                  elnöke  

                   

          Csinger Béla 
             jegyzőkönyv hitelesítő  
 
 


