
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2016. március 30-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: 

 dr. Szikszai Márta      jegyző 
 dr. Kovács Éva               aljegyző 
 Komendáné Nagy Márta          irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes                  osztályvezető 
 dr. Egyed László                ügyintéző 
                     Illésné M. Eleonóra                          jegyzőkönyvvezető 
Meghívottak:  

 Semperger Katalin      intézményvezető 

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. . Ezután 
javaslatot tett 1 új napirendi pont felvételére, mely a következő: 

10./  Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 3. 4/1. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

                  Előterjesztő:       Horváth Richárd polgármester 
                   Előadó:              Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Kondek Zsolt bizottsági tagot választották. A javaslat elfogadása után 
a Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

26 /2016 (III. 30.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága  
2016. március 30-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:      Horváth Richárd polgármester 
                 Előadó:             Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

2./   Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, Szakmai programjának módosításáról 



                 Előterjesztő:      Horváth Richárd polgármester 
                 Előadó:             Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

3./ Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 7. 1/3. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

                  Előterjesztő:       Horváth Richárd polgármester 
                  Előadó:              Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

4./   Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 3/8. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

                  Előterjesztő:       Horváth Richárd polgármester 
                  Előadó:              Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

5./   Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 5. 4/13. szám alatti önkormányzati bérlakás piaci alapon, 
pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

                  Előterjesztő:       Horváth Richárd polgármester 
                  Előadó:              Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

6./  Tájékoztató a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. „v.a.” önkormányzati 
lakások vonatkozásában 2015. évben végzett ellenőrzéseiről 

                  Előterjesztő:       Horváth Richárd polgármester 
                  Előadó:              Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

7./    Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán út 7. 3/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás 
bérleti szerződésének megszüntetéséről   

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

8./   Előterjesztés lakásbérleti szerződés meghosszabbítása ügyében meghozott döntésről 

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

9./  Előterjesztés a Civil Alap 2016. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek 
elbírálásáról 

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



10./  Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 3. 4/1. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

                  Előterjesztő:       Horváth Richárd polgármester 
                  Előadó:              Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

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, és megkérdezte, hogy van-
e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. 

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

27/2016. (III. 30.) 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 Szervezeti és 
Működési Szabályzatának, Szakmai programjának módosításáról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy ennél az 
előterjesztésnél két 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: 

28/2016. (III. 30.) 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 módosításáról szóló előterjesztést, és a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.   
 
Határidő:  2016. április 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 

 



29/2016. (III. 30.) 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 módosításáról szóló előterjesztést, és a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat Szakmai programját.  

Határidő:  2016. április 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

3. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 7. 1/3. szám alatti önkormányzati 
bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy ennél a 
napirendi pontnál a határozati javaslat teljes egészében más, mint ami a meghívóhoz kiküldésre 
került. Nem az kapja meg ezt a lakást, aki az eredeti határozati javaslatban szerepelt, hanem egy 
kórházi dolgozó. 

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

30/2016. (III. 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, Gódor Kálmán u. 7. 1/3. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Lőrincz Szilvia (lakóhelye: 3000 Hatvan, Hatvanas u. 7. 8. 
ajtó) részére, az Albert Scweitzer Kórház-Rendelőintézet (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) 
alkalmazottjának piaci alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra a 
szerződéskötés időpontjától bérlő Albert Scweitzer Kórház-Rendelőintézetnél meglévő alkalmazotti 
jogviszonyának fennállásáig, de legfeljebb öt év időtartamra, az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
21. §-ában rögzített feltételekkel. 

4. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 3/8. szám alatti önkormányzati 
bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.  

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



31/2016. (III. 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, Horváth Mihály út 1. 3/8. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Baranyi-Rákóczi Júlia (lakóhelye: 3000 Hatvan, Pázsit u. 3. 
földszint 1.) részére, a Hatvani Járásbíróság (3000 Hatvan, Kossuth tér 7.) írnokának piaci alapon, 
pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra a szerződéskötés időpontjától bérlő 
Hatvani Járásbíróságnál meglévő alkalmazotti jogviszonyának fennállásáig, de legfeljebb öt év 
időtartamra, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 21. §-ában rögzített feltételekkel. 

5. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 5. 4/13. szám alatti önkormányzati bérlakás 
piaci alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az ötödik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen, tartózkodás, és nem szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

32/2016. (III. 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, Pázsit u. 5. 4/13. szám alatti 
önkormányzati lakást az FC Hatvan Egyesület (3000 Hatvan, Népkert Sporttelep) részére piaci 
alapon, pályázati eljárás mellőzésével határozott időtartamra a szerződéskötés időpontjától öt év 
határozott időtartamra, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 21. §-ában rögzített feltételekkel. 

6. napirend: Tájékoztató a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. „v.a.” 
önkormányzati lakások vonatkozásában 2015. évben végzett ellenőrzéseiről  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hatodik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy az 
önkormányzat lakásrendelete értelmében minden évben egyszer tájékoztatást kell nyújtani az 
önkormányzati lakások rendeltetésszerű használatáról. A beszámoló elkészült, mely a tájékoztató 
mellékletét képezi. A beszámoló tartalmazza, hogy az üzemeltető 2015-ben 203 lakás 
vonatkozásában végzett ellenőrzést és részletes tájékoztatást nyújt az ellenőrzéseken tapasztaltakról. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette az 
alábbi szöveggel: 

Kivonat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi  Bizottsága Horváth 
Richárd  polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft. „v.a.” önkormányzati lakások vonatkozásában 2015. évben végzett ellenőrzéseiről 
szóló tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 



7. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán út 7. 3/1. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú lakás bérleti szerződésének megszüntetéséről   

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hetedik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy Komjáti 
Károlyné részére a Hatvan, Gódor Kálmán u. 7. 3/. szám alatti lakás volt bérbe adva.  Komjáti 
Károlyné kérelmet terjesztett elő, melyben kéri a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetését.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen, tartózkodás, és nem szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

33/2016. (III. 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 2a. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 7. 3/1. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú lakás lakásbérleti jogviszonyát közös megegyezéssel 2016. március 31. 
hatállyal megszünteti. A bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft-t, mint 
üzemeltetőt, hogy Komjáti Károlyné bérlővel a lakásbérleti szerződést megszüntesse, az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-ában rögzített feltételekkel. 

 8./ napirend: Előterjesztés lakásbérleti szerződés meghosszabbítása ügyében meghozott 
döntésről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a nyolcadik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy Sára 
Krisztina részére a Hatvan, Horváth Mihály út 8. 5/2 szám alatti lakás lett bérbe adva. Mivel 
nevezett munkaviszonya megszűnt, így a továbbiakban nem jogosult közérdekű lakásra.  A lakás 
bérleti szerződése 2016. április 4-i hatállyal megszüntetésre kerül. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen, tartózkodás, és nem szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

34/2016. (III. 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.  melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Sára Krisztina 3000. 
Hatvan, Horváth Mihály út 8. V/2. szám alatti közérdekű lakásra vonatkozó bérleti szerződését a 
bérlő kérelmére nem hosszabbítja meg, mert a bérlő az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 21. § (1) 
bekezdése alapján közérdekű lakásra már nem jogosult. 

Határidő:               2016. április 4. (a döntés közlésére) 
Felelős:                 a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 



9. napirend: Előterjesztés a Civil Alap 2016. évi februári pályázati kiírására benyújtott 
kérelmek elbírálásáról 

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

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen, tartózkodás, és nem szavazat nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 

35/2016. (III. 30.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Civil Alap 2016. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek 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 Nemzetiségi keret első félévi 
keretösszegét, 100.000,- Ft-ot pályázat hiányában, továbbá a Szociális és egészségügyi keretből 
150.000,- Ft-ot átcsoportosít az Egyházi keret első félévi keretösszegéhez, mely így 500.000 Ft,- ra 
módosul. 

Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

36/2016. (III. 30.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Civil Alap 2016. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek 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 Sportfeladatokat, célokat támogató 
keret első félévi keretösszegéből, 170.000,- Ft-ot átcsoportosít az Önszerveződő, öntevékeny 
közösségeket támogató kerethez a nagy számú beérkezett pályázatokra tekintettel, mely így 
3.670.000 Ft,- ra módosul. 

Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

37/2016. (III. 30.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 



megtárgyalta a Civil Alap 2016. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek 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 Önszerveződő, öntevékeny 
közösségeket támogató keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat mellékletét képező 
táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és 
csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2016. április 21. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

38/2016. (III. 30.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Civil Alap 2016. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek 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 Sportfeladatokat, célokat támogató 
keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett 
összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi 
forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/e. 
mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  

Határidő: 2016. április 21. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

39/2016. (III. 30.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Civil Alap 2016. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek 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 Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok 
alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 



felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2016. 
évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az 
„alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre 
áll.”  

Határidő: 2016. április 21. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

40/2016. (III. 30.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Civil Alap 2016. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek 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 Egyházi keretre benyújtott pályázatok 
alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 
felsorolt egyházközségeket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az 
„alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre 
áll. 

Határidő: 2016. április 21. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

41/2016. (III. 30.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Civil Alap 2016. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek 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 Szociális és egészségügyi keretre 
benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett 
összegekkel támogatja a felsorolt civil szervezeteket. A pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az 
„alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre 
áll.  

Határidő: 2016. április 21. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



10. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 3. 4/1. szám alatti önkormányzati 
bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a tízedik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen, tartózkodás, és nem szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

42/2016. (III. 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, Gódor Kálmán u. 3. 4/1. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Pádár Péter c. r. őrmester részére, a Hatvani 
Rendőrkapitányság (3000 Hatvan, Ratkó József utca 14.) alkalmazottjának piaci alapon, pályázati 
eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra a szerződéskötés időpontjától bérlő Hatvani 
Rendőrkapitányságnál meglévő alkalmazotti jogviszonyának fennállásáig, de legfeljebb öt év 
időtartamra, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 21. §-ában rögzített feltételekkel. 

 

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

        

       k.m.f.       
 
 

                  Köves Gáborné         Kondek Zsolt 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke                                                jegyzőkönyv hitelesítő 


