
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2016. augusztus 15-én (hétfő) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné    a bizottság elnöke 

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

Polgármesteri Hivatal részéről: 

  dr. Szikszai Márta                 jegyző 
 Komendáné Nagy Márta         irodavezető 
 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 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.  
A jegyzőkönyv hitelesítésére Csinger Béla bizottsági tagot választották. 
Az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett egy új napirendi pont  elfogadására, mely a következő: 

2. /      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 
 
Miután a bizottság elfogadta a javaslatot, a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

160/2016. (VIII. 15.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. 
augusztus 15 –i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés: 

1./ Előterjesztés a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 
43/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

              Előterjesztő:       Horváth Richárd polgármester 
                  Előadó:              dr Kovács Éva aljegyző 

 



2. /      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 
 

1. napirend: Előterjesztés a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő 
támogatásáról szóló 43/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról  

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

dr. Szikszai Márta jegyző elmondta, hogy a gyakorlat hozta ezeket a módosításokat, melyek 
szerepelnek az előterjesztésben, mert látható, hogy el lehet szórakozni akár két tanévet is anélkül, 
hogy ténylegesen tanulnának, ezzel egy időben viszont az ösztöndíjat igénybe veszik. Ebből 
kifolyólag ezután a hallgatónak a hallgatói jogviszonyt félévenként igazolnia kell és ezzel 
egyidejűleg a tanulmányi eredmény is igazolásra fog kerülni. Erre azért van szükség, hogy 
következtetni lehessen arra, hogy képzési időkeretben a diploma megszerzése előreláthatólag 
lehetséges-e. 

Ézsiás Norbert a bizottság tagja elmondta, hogy ő ezzel nem ért egyet, és nem fogja támogatni 
szavazatával az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egy nem szavazattal tartózkodás nélkül, az 
alábbi határozatot hozta. 

161/2016. (VIII. 15) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 
43/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

2. 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 második napirendi pontot, majd elmondta, hogy 
ennél a napirendi pontnál egy rendeletmódosításról kell szavazni, és még ehhez tartozik 7 határozati 
javaslat, amely szintén döntésre vár. Bejelentette, hogy ennél a napirendi pontnál érintettségre 
hivatkozva, nem kíván szavazni. Elmondta, hogy 5 és fél éve elnöke a Szociális és Lakásügyi 
Bizottságnak, és ezúton szeretné megköszönni mindenki munkáját, aki a segítségére volt ez idő 
alatt, külön köszönetet mondott a hivatal dolgozóinak. Az, hogy ez így alakult, az egy politikai 
dolog, de még hozzáfűzte, hogy azon az úton kíván továbbra is haladni, amin elindult 2010-ben. Az 
utódjának pedig sok sikert kívánt. 

Kondek Zsolt a bizottság tagja szintén érintettséget jelentett be. 

dr. Szikszai Márta jegyző elmondta, hogy az érintettség bejelentése nem jelenti azt, hogy a 
bizottság tagja emiatt nem gyakorolhatja szavazati jogát. Abban az esetben nem lehetne szavazni, 
ha szavazás kizárására indítvány érkezik, de jelen esetben erről nincs szó. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással nem szavazat nélkül, az 
alábbi határozatokat hozta. 



162/2016. (VIII. 15) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

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. 

163/2016. (VIII. 15) 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 a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselő 
környezetvédelmi tanácsnoki megbízatását 2016. augusztus 16-ával visszavonja. 

Határidő: 2016. augusztus 16. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

164/2016. (VIII. 15) 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 a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Köves Gábor Nándorné önkormányzati 
képviselőnek a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságban betöltött bizottsági 
elnökhelyettesi megbízatását 2016. augusztus 16-ával visszavonja. 

Határidő: 2016. augusztus 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

165/2016. (VIII. 15) 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 a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselőt 2016. 
augusztus 17-étől a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökhelyettesének választja 
meg. 



Határidő: 2016. augusztus 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

166/2016. (VIII. 15) 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 a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Köves Gábor Nándorné önkormányzati 
képviselőnek a Szociális és Lakásügyi Bizottságban betöltött bizottsági elnöki megbízatását 2016. 
augusztus 16-ával visszavonja. 

Határidő: 2016. augusztus 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

167/2016. (VIII. 15) 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 a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselőnek a 
Szociális és Lakásügyi Bizottságban betöltött bizottsági elnökhelyettesi megbízatását 2016. 
augusztus 16-ával visszavonja. 

Határidő: 2016. augusztus 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

168/2016. (VIII. 15) 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 a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselőt 2016. 
augusztus 17-étől a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnökének választja meg. 

Határidő: 2016. augusztus 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



169/2016. (VIII. 15) 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 a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tarsoly Imre önkormányzati képviselőt 2016. 
augusztus 17-étől a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnökhelyettesének választja meg. 

Határidő: 2016. augusztus 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Köves Gáborné a bizottság elnöke megköszönte a jelenlevőknek részvételüket, és bezárta a 
rendkívüli ülést.   

 

k.m.f. 

               Köves Gáborné                Csinger Béla      
 a  Szociális és Lakásügyi Bizottság                jegyzőkönyv hitelesítő 
           elnöke        
 


