
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2015. szeptember 23 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné      a bizottság elnöke 
Kondek Zsolt       a bizottság tagja 
Nádas Sándor   a bizottság tagja 
Ézsiás Norbert  a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről:                                                                                                                                                                                                                                   

 Komendáné Nagy Márta                                                    irodavezető 
 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. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kondek Zsolt bizottsági tagot választották. Az ülést megnyitotta, majd 
javasolta egy új napirendi pont felvételét 7. napirendi pontnak.  

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

88 /2015 (IX. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága  
2015. szeptember 23-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés: 

1./  Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról            

                    Előterjesztő:    Szociális és       Lakásügyi Bizottsága Elnöke 
                    Előadó:             Komendáné Nagy Márta – hatósági irodavezető 

2./  Előterjesztés a civil szervezeteknek juttatott támogatások 2014. évet érintő felhasználásáról 

                        Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
                        Előadó:         Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

3./  Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, Szakmai Programjának és a mellékletét képező Házirend elfogadásáról  

                        Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
                        Előadó:         Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

4./  Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének módosításáról 

                        Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
                        Előadó:        Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

5./ Előterjesztés a Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 



 
                       Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
                       Előadó:         Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

6./  Tájékoztató a lakáskoncepció elkészítésének ütemezéséből adódó feladatok végrehajtásáról 

                        Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
                        Előadó:         Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

7./ Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 1-3-5. szám alatti társasház új közös képviselőjének 
megválasztásáról 

                        Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
                        Előadó:       Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető” 
 
1. napirend: Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok 
elbírálásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot és megkérdezte, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy ennél a napirendi 
pontnál négy határozati javaslatról kell döntést hozni. 

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

89/2015. (IX. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló 
előterjesztést és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 200.000,- Ft támogatást nyújt a Magyar Vöröskereszt Hatvan Területi 
Szervezete részére a 2015. 10. 15. napján megtartandó Hatvan városi véradók 2015. évi 
ünnepségének megtartására. A pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 
6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: 2015. október15. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

90/2015. (IX. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló 
előterjesztést és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 200.000,- Ft támogatást nyújt a Magyar Rákellenes Liga részére, a 
Mellrák elleni figyelemfelhívó séta megtartásához, illetve önkéntesek részére két napos 
továbbképzés szervezéséhez. 
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határidő: 2015. október 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

91/2015. (IX. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló 
előterjesztést és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 50.000,- Ft támogatást nyújt az Albert Schweitzer Kórház Alapítványnak 
az Egészségfesztivál a férfiak egészségéért című rendezvény megtartásához. 
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határidő: 2015. október 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

92/2015. (IX. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló 
előterjesztést és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 150.000,- Ft támogatást nyújt Brunszvik Kisded Alapítvány részére a 
Magyar Mozgáskotta Módszer „Kis” alapkészlet csomag megvásárlásához. A pénzügyi forrás a 
Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határidő: 2015. október 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 



2. napirend: Előterjesztés a civil szervezeteknek juttatott támogatások 2014. évet érintő 
felhasználásáról 

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

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

93/2015. (IX. 23.) 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. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva elfogadja a civil 
szervezetek szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatainak 2014. évi elszámolásáról 
szóló tájékoztatót. 

Határidő: 2015. szeptember 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

3. napirend: Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának és a mellékletét képező Házirend 
elfogadásáról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot és elmondta, hogy ehhez 
a napirendi ponthoz két határozati javaslat tartozik, ezért mindkettőről döntést kell hozni. 

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

94/2015. (IX. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, Szakmai Programjának és a mellékletét képező Házirend elfogadásáról szóló 
előterjesztést és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat:í 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) szervezeti és működési szabályzatát 2015. 
október 1-jei hatálybalépés mellett elfogadja. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. (szervezeti és működési szabályzat kiadására)                                                       
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

95/2015. (IX.. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, Szakmai Programjának és a mellékletét képező Házirend elfogadásáról szóló 



előterjesztést és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) szakmai programját 2015. október 1-jei 
hatálybalépés mellett elfogadja. 

Határidő: 2015. szeptember 30. (szakmai program kiadására)                                                       
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

4. napirend Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás 
által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének 
módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy ehhez a napirendi 
ponthoz két határozati javaslat tartozik, ezért mindkettőről döntést kell hozni. 

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

96/2015. (IX. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

.Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

 Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. 
mellékletét képező, a társulás 2015. évi költségvetésének módosítását: 

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Tanácsa a társulás 2015. évi 
költségvetésének 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét 306.349,- ezer Ft-ban 

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 309.294,- ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

97/ 2015. (IX. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

.Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1.és 2. 
mellékletét képező, a társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
2015. évi költségvetésének módosítását: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét 308.636,- ezer Ft-ban 

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 308.636,- ezer Ft-ban állapítja 
meg. 

Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

5. napirend: Előterjesztés a Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási 
megállapodásának és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának 
módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az ötödik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Felhívta a bizottsági tagok 
figyelmét, hogy ennél a napirendi pontnál is három határozati javaslat van. Elmondta, hogy a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa Hatvan Város 
Önkormányzatának a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás gyermekek átmeneti 
ellátása tevékenységi körhöz való csatlakozását 2015. október 1-jétől vállalta. Ennek megfelelően a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodását módosítani kell.  

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

98/2015. (IX. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta  a Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös 
megegyezéssel 2015. október 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe 
foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodását az alábbi 
változtatásokkal:  
 „- III. pont 3. bekezdésében a közösen fenntartott intézmény tevékenységi köre bővül: Gyermekek 
átmeneti ellátása (helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása), működési terület: Hatvan, 
- IV./1. pont 1 bekezdésében a társulás által fenntartott intézmény tevékenységi köre új kormányzati 
funkcióval és államháztartási szakfeladattal bővül: kormányzati funkció 104012, államháztartási 
szakfeladat: Gyermekek átmeneti ellátása (helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása), 
- IV/2. pont egy új bekezdéssel egészül ki: N. Gyermekek átmeneti ellátása (helyettes szülőnél 
elhelyezettek ellátása) A szolgáltatás célja, hogy ideiglenesen helyettesítse a gyermek 
gondozásában akadályozott szülőt oly módon, hogy teljes körű ellátást biztosít a kiskorú számára, 
amennyiben a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája vagy indokolt távolléte miatt nem 
tudja gyermeke nevelését a családban megoldani. Az átmeneti gondozás az alapjául szolgáló ok 
fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig vehető igénybe, 
- VI. pont további bekezdéssel egészül ki: gyermekek átmeneti ellátása. A helyettes szülőnél 
elhelyezettek ellátása tekintetében a társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő 
módon járulnak hozzá: üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyarország tárgyévi költségvetéséről 



szóló törvényben biztosított állami támogatáson, valamint az intézmény saját bevételén felül 
szükséges pénzügyi fedezet 100%-át a gesztor önkormányzat biztosítja. A támogatás konkrét 
összegét a Társulási Tanács döntése alapján a gesztor önkormányzat képviselő-testülete tárgyévi 
költségvetési rendeletébe építi be”, a határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő 
képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükségeltetik. 
A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét annak aláírására.  

Határidő:  2015. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

99/2015. (IX. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

.Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta  a Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Alapító Okiratát 2015. október 1. napi hatályba lépés mellett a Szociális Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsának jóváhagyásával, a jelen határozat mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva módosítja. 

Határidő:  2015. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

100/2015. (IX. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

.Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta  a Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
15.) működési engedélyének módosítását kezdeményezze.  
 
Határidő:  2015. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

6. napirend: Tájékoztató a lakáskoncepció elkészítésének ütemezéséből adódó feladatok 
végrehajtásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hatodik 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 Horváth 
Richárd  polgármester előterjesztésében megtárgyalta a lakáskoncepció elkészítésének ütemezéséből 
adódó feladatokról  szóló tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag 
tudomásul vette. 

7. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 1-3-5. szám alatti társasház új közös 
képviselőjének megválasztásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hetedik napirendi pontot  

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

101/2015. (IX. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan, Pázsit u. 1-3-5. szám alatti társasház új közös képviselőjének 
megválasztásáról szóló előterjesztést és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek: 

.Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Pázsit u. 1-3-5. szám alatti társasház 
közös képviselője leváltása és az új közös képviselő megválasztásának tárgyában összehívandó 
társasházi közgyűlésen szavazati jogát úgy gyakorolja, hogy a társasház új közös képviselőjének 
Szimeiszter Zoltánné Hatvan, Pázsit u. 1. 2/5. szám alatti lakos kerüljön megválasztásra. 

Határidő: 2015. november 30. (új közös képviselő megválasztására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

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 


