
  
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2016. április 27-én (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 
Csinger Béla       a bizottság tagja 
Nádas Sándor   a bizottság tagja 
Ézsiás Norbert  a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Kovács Éva               aljegyző 
 Komendáné Nagy Márta          irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária          irodavezető 
 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 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére Kondek Zsolt bizottsági tagot választották. A javaslat elfogadása után a Szociális és 
Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

 43/2016 (IV. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és   Lakásügyi   Bizottsága  
2016. április 27-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

1./  Előterjesztés lakásbérleti szerződések módosításáról 

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

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Beszámoló az önkormányzat 2015. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

                  Előterjesztő:       Horváth Richárd polgármester 
                    Előadó:             Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető    

3./  Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi zárszámadásáról 

Beszámoló a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

                 Előterjesztő:      Horváth Richárd polgármester 
                 Előadó:              Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

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



                 Előterjesztő:      Horváth Richárd polgármester 
                 Előadó:              Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

5./   Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes bérlői részére 
megállapított bérleti díj időbeli hatályának módosításáról 

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

6./   Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. ( IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

7./    Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről 

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

8./   Előterjesztés a civil szervezeteknek juttatott támogatások 2015. évet érintő felhasználásáról 

                Előterjesztő:       Horváth Richárd polgármester 
                Előadó:              Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

9./   Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 1/12. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
fecskelakás bérleti szerződésének megszüntetéséről  

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

10./   Előterjesztés szociális fecskelakásra vonatkozó pályázat kiírásáról 

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

11./    Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2015. évi tevékenységéről 

                Előterjesztő:       Lestyán Balázs alpolgármester 
                Előadó:              Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

12./  Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 

                 Előterjesztő:    Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
                 Előadó:            Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

13./   Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 
önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetéséről 
szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 

                Előterjesztő:       Horváth Richárd polgármester 
                Előadó:              dr. Veres András ügyvéd 

 



Zárt ülés: 

1./    Előterjesztés  személyi térítési díj mérséklése ügyében 

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

2./    Előterjesztés  személyi térítési díj mérséklése ügyében 

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

3./    Előterjesztés  személyi térítési díj mérséklése ügyében 

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

4./        Előterjesztés önkormányzati tulajdonú szociális lakás bérleti jogviszonyának folytatása 

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

1./   Előterjesztés lakásbérleti szerződések módosításáról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, és megkérdezte, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy a   határozat 
értelmében mindazon bérlők, akik jövedelmük alapján nem felelnek meg a szociális bérlakásra 
vonatkozó jogosultsági feltételeknek, 2016. május 1-jétől a költségelvű bérlakásokra vonatkozó 
bérleti díjat kötelesek fizetni. Esetükben az átállás fokozatos, a szociális alapú lakbérnek 2018. 
évben el kell érnie a költségelvű lakbérek mértékét. 

Elmondta, hogy ennél a napirendi pontnál 67 darab határozati javaslatról kellene döntést hozni, 
viszont a 42. határozati javaslat törlésre került, ebben később lesz döntéshozatal. Tehát 66 darab 
határozati javaslat vár döntésre.  

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

44/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ökrösné 
Mátyus Olga Hatvan, Gódor K. u. 19. 1/2. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás 
bérlőjének szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti 
szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
Ökrösné Mátyus Olga bérlő jövedelme, továbbá a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. 
május 1-jétől a szociális bérlakásra nem jogosult. 
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 



Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

45/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2)bekezdés b) pontja alapján Pap Istvánné 
Hatvan, Gódor K. u. 6. f/5. szám alatti lakosnak, mint  önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
Pap Istvánné bérlő jövedelme, továbbá a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől 
szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

46/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Sipos Imre 
Hatvan, Gódor K. u. 25. 2/3. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
Sipos Imre bérlő jövedelme, továbbá a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől 
szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására.  

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 



47/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján dr. Tihor 
János Antalné Hatvan, Pázsit u. 15. 3/3. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Dr. Tihor János Antalné bérlő jövedelme, továbbá a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. 
május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

48/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Sándorfi 
Zoltán Hatvan, Gódor K. u. 21. f/1. szám alatti lakosnak, mint  önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Sándorfi Zoltán bérlő jövedelme, továbbá a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-
jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

49/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Zimányi 
Lajosné Hatvan, Gódor K. u. 14. 2/21. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Zimányi Lajosné bérlő jövedelme, továbbá a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-
jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására.” 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

 

50/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Fekete István 
Hatvan, Gódor K. u. 11. 3/3. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
Fekete István bérlő jövedelme, továbbá a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől 
szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

51/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Béres 
Ferencné Hatvan, Gódor K. u. 14. 1/11. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 



szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Béres Ferencné bérlő jövedelme, továbbá a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-
jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

52/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Vadász 
Béláné Hatvan,Horváth M. u. 1. 4/9. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Vadász Béláné bérlő jövedelme, továbbá a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-
jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására.” 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

53/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § bekezdés (2) b) pontja alapján Takács 
Valéria Hatvan, Tabán u. 10. 1A ajtó szám alatti lakosnak, mint  önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Takács Valéria bérlő jövedelme, továbbá a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-
jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 



kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

54/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Mészáros 
Jánosné Hatvan, Pázsit u. 5. fszt. 1. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Mészáros Jánosné bérlő jövedelme, továbbá a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-
jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

55/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Kiss József 
Hatvan, Pázsit u. 5. 4/12. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
Kiss József bérlő jövedelme, továbbá a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől 
szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 



Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

 

56/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Kis Lászlóné 
Hatvan, Tabán u. 14. 3/9. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
Kis Lászlóné bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a 
rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

57/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § bekezdés (2) bekezdés b) pontja alapján 
Csépe János József Hatvan, Tabán u. 12. 3/8. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás 
bérlőjének szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti 
szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
Csépe János József bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a 
rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

58/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Bajkó István 
Hatvan, Gódor K. u. 9. 4/1. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
Bajkó István bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a 
rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

59/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Kurfürst 
Tiborné Hatvan, Horváth M. u. 1. 2/10. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Kurfürst Tiborné bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a 
rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

60/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 



tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Bede László 
Tiborné Hatvan, Horváth M. u. 1. 3/6. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Bede László Tiborné bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá 
a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

61/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Hajdu István 
Mihály Hatvan, Horváth M. u. 1. 4/10. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Hajdu István Mihály bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá 
a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

62/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Süll Gyula 
Hatvan, Horváth M. u. 3. 8/2. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 



Süll Gyula bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a rendelet 
60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

63/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Rési Lajos 
Hatvan, Horváth M. u. 3. 2/2. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
Rési Lajos bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a rendelet 
60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

64/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Podmaniczky 
Dezsőné Hatvan, Tabán u. 22. 1/3. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Podmaniczky Dezsőné bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, 
továbbá a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem 
jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 



A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

65/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Csoma 
Ferenc Hatvan, Horváth M. u. 5. 2/3. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Csoma Ferenc bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a 
rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

66/2016. (IV. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a k 
képviselő-testület valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010./XI.26./ 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Tuppa 
Lászlóné Hatvan, Horváth M: u. 3. 4/1. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Tuppa Lászlóné bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a 
rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 



Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

67/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Kriston 
Béláné Hatvan, Tabán u. 14. f/2. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Kriston Béláné bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a 
rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

68/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) b) pontja alapján Gaál Jánosné Hatvan, 
Grassalkovich u. 3-5. 3/24. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
Gaál Jánosné bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a 
rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

69/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Cseppentő 
Lászlóné Hatvan, Gódor K. u. 12. 1/12. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Cseppentő Lászlóné bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá 
a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására.  

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

70/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Oláh Gyula 
Hatvan, Gódor K. u. 25. 4/1. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
Oláh Gyula bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a 
rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

 

71/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 



önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Szajkó 
Sándor Hatvan, Gódor K. u. 15. 4/3. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Szajkó Sándor bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a 
rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

72/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § bekezdés (2) b) pontja alapján Bertók 
Gabriella Hatvan, Hatvanas u. 4. 1/2. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Bertók Gabriella bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes 1 főre jutó jövedelme, továbbá a 
rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

73/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § bekezdés (2) b) pontja alapján Nagy Jánosné 
Hatvan, Horváth M. u. 1. 2/9. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
Nagy Jánosné bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a 



rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

74/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Matuzné 
Nagy Andrea Hatvan, Pázsit u. 24. 4/14. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Matuzné Nagy Andrea bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, 
továbbá a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem 
jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

75/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Jártin 
Sándorné Hatvan, Pázsit u. 24. 3/9. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Jártin Sándorné bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a 
rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 



üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

76/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
Főzőné Kovács Marianna Hatvan, Pázsit u. 7. 2/23. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás 
bérlőjének szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti 
szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
Főzőné Kovács Marianna bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, 
továbbá a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem 
jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

                      77/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Özv. 
Szajkó Nándorné Hatvan, Pázsit u. 9. 4/43. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás 
bérlőjének szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti 
szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
Özv. Szajkó Nándorné bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, 
továbbá a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem 
jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 



Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

78/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
Kaszás Józsefné Hatvan, Pázsit u. 24. 1/3. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás 
bérlőjének szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti 
szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
Kaszás Józsefné bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a 
rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

79/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
Tarhóczki Jánosné Hatvan, Pázsit u. 5. fszt. 2. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás 
bérlőjének szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti 
szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
Tarhóczki Jánosné bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a 
rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

80/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Baranyi 
Lajosné Hatvan, Pázsit u. 7. fszt 1. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Baranyi Lajosné bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a 
rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

81/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
Oravecz Viola Hatvan, Szabadság út 25. 1/11. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás 
bérlőjének szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti 
szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
Oravecz Viola bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a 
rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

82/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az 



önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
Mészáros Ferenc Sándorné Hatvan, Pázsit u. 11. 4/43. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati 
lakás bérlőjének szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti 
szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
Mészáros Ferenc Sándorné bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, 
továbbá a rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem 
jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására.” 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

83/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Varga 
József Hatvan, Nagygombos major 28. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Varga József bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a 
rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására.” 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

84/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Gyóni 
Sándorné Hatvan, Toldi u. 8. f/1. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 



alábbiak szerint módosítja: 
Gyóni Sándorné bérlő és családja 2016. január 1-jén érvényes egy főre jutó jövedelme, továbbá a 
rendelet 60/A § (2) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

85/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ludvik 
Jánosné Hatvan, Horváth M. u. 1. 2/12. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Ludvik Jánosné bérlő jövedelméről szóló igazolását nem csatolta, ezért a rendelet 60/A § (4) 
bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

86/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Kepics 
Ferenc Hatvan, Horváth M. u. 20. A lph. 1/1. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás 
bérlőjének szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti 
szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
Kepics Ferenc bérlő jövedelméről szóló igazolását nem csatolta, ezért a rendelet 60/A § (4) 
bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 



kerül átsorolásra. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

87/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Takács Dezső 
Hatvan, Nagygombos major 27/A szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Melykó Judit bérlő jövedelméről szóló igazolását nem csatolta, ezért a rendelet 60/A § (4) 
bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

88/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Melykó Judit 
Hatvan, Nagygombos major 27. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Melykó Judit bérlő jövedelméről szóló igazolását nem csatolta, ezért a rendelet 60/A § (4) 
bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 



Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására) 

89/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Szetei Attila 
Hatvan, Pázsit u. 22. 3/9. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
Szetei Attila bérlő jövedelméről szóló igazolását nem csatolta, ezért a rendelet 60/A § (4) bekezdése 
alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

90/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Oláh Károly 
Hatvan, Gódor K. u. 2. f/1. szám alatti lakosnak, mint  önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
Oláh Károly bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, ezért a rendelet 
60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 



Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

91/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Kazinczi 
János Hatvan, Gódor K. u. 9. 3/2. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Kazinczi János bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, ezért a rendelet 
60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

92/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Pap Lajosné 
Hatvan, Hatvanas u. 7. 3/26. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
Pap Lajosné bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, ezért a rendelet 
60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

93/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Baranyi Zsolt 
Hatvan, Horváth M. u. 1. f/7. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 

Baranyi Zsolt bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, ezért a rendelet 
60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

94/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Kókai 
Krisztina Hatvan, Horváth M. u. 3. 3/1. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Kókai Krisztina bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, ezért a rendelet 
60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

95/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 



önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Mészáros 
Tamás Hatvan, Horváth M. u. 3. 9/3. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Mészáros Tamás bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, ezért a 
rendelet 60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

96/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Vidák István 
Hatvan, Horváth M. u. 8. f/4. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
Vidák István bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, ezért a rendelet 
60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

97/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Kötél Márta 
Hatvan, Legány Ö. u. 61. f/2. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 



Kötél Márta bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, ezért a rendelet 
60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

98/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Turi Zoltán 
Hatvan, Nagygombos major 31. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Turi Zoltán bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, ezért a rendelet 
60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

99/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Király 
Lászlóné Hatvan, Nagygombos major 25. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás 
bérlőjének szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti 
szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
Király Lászlóné bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, ezért a 
rendelet 60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 



A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására.” 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

100/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Melykó 
Istvánné Hatvan, Nagygombos major 26. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás 
bérlőjének szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti 
szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
Melykó Istvánné bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, ezért a 
rendelet 60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

101/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Tóth József 
Hatvan, Nagygombos major 20. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Tóth József bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, ezért a rendelet 
60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 



Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  
 

102/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Kosztovics 
Józsefné Hatvan, Nagygombos major 22. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás 
bérlőjének szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti 
szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
Kosztovics Józsefné bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, ezért a 
rendelet 60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

103/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Bondarenkó 
Lászlóné Hatvan, Nagygombos major 23. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás 
bérlőjének szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti 
szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
Bondarenkó Lászlóné bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, ezért a 
rendelet 60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

104/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Mircsevné 
Koczka Valéria Hatvan, Nagygombos major 24. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás 
bérlőjének szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti 
szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
Mircsevné Koczka Valéria bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, 
ezért a rendelet 60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

105/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Balogh József 
Hatvan, Nagygombos major 1. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
Balogh József bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, ezért a rendelet 
60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

106/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 



tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Kis Speck 
Katalin Hatvan, Pázsit u. 1. f/1. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
Kisné Speck Katalain bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, ezért a 
rendelet 60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

107/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Bangó 
Jánosné Hatvan, Pázsit u. 7. 2/22. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 

Bangó Jánosné bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, ezért a rendelet 
60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

108/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Tóth József 
Hatvan, Tabán u. 8. f/2. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének szociális 
helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az alábbiak szerint 



módosítja: 
Tóth József bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, ezért a rendelet 
60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális bérlakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

109/2016. (IV. 27.) 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 hatáskörben eljárva, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Podmaniczki 
Terézia Hatvan, Pázsit u. 9. 1/12. szám alatti lakosnak, mint önkormányzati lakás bérlőjének 
szociális helyzete alapján megállapított jogosultságát felülvizsgálta és a bérleti szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 
Podmaniczki Terézia bérlő, valamint családja jövedelméről szóló igazolásai nem csatolta, ezért a 
rendelet 60/A § (4) bekezdése alapján 2016. május 1-jétől szociális fecskelakásra nem jogosult.  
2016. május 1-jétől a rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségelvű lakás bérlőjeként 
kerül átsorolásra. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. mint 
üzemeltető törvényes képviselőjét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő:  2016. április 28.  (a döntés közlésére)  
      2016. április 30.  (a szerződés módosítására) 

Felelős:  Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján (a döntés közlésére) 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. törvényes képviselője (a szerződés módosítására)  

2. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Beszámoló az 
önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy az 
államháztartásról szóló törvény alapján elkészült a zárszámadási rendelettervezet.  Az 
önkormányzat intézményei és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal elkészítették a 2015. évi 
gazdálkodásról szóló beszámolóikat, és ezeket összefoglalva terjeszti a képviselő-testület elé. 

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

110/2016. (IV. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról, valamint az önkormányzat 2015. évi 



gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést, és a következő határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 

Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

111/2016. (IV. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést, valamint az 
önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

3. napirend: Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás 
által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi zárszámadásáról 
Beszámoló a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

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

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

112/2016. (IV. 27.) 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 zárszámadásáról, valamint 
Beszámoló a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 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 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2015. évi zárszámadási 
javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét         262.594 e Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét     264.686 e Ft-ban 
állapítja meg. 

 
A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában ezen határozat 1. és 2. 



mellékletében találhatóak. 
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

113/2016. (IV. 27.) 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 zárszámadásáról, valamint 
Beszámoló a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 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 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, 
melyek az alábbi tételeket részletezik: 

 
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét            313.473 e Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 312.280 e Ft-ban 
állapítja meg. 

 
A bevételek és kiadások megbontása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
vonatkozásában ezen határozat 3. és 4. mellékletében találhatóak. 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat tényleges létszámát ezen határozat 5. 
melléklete alapján elfogadja. 

Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

114/2016. (IV. 27.) 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 zárszámadásáról, valamint 
Beszámoló a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló 
előterjesztést, és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és az általa fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2015. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi 
tételeket részletezik: 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás maradványa: 0 Ft. 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat maradványa: 2046 e Ft, mely az alábbiakban 



kerül felhasználásra:         
dologi kiadás:   2046 e Ft 

 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

115/2016. (IV. 27.) 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 zárszámadásáról, valamint 
Beszámoló a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló 
előterjesztést, és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás vagyonmérlegét (Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat) 2464   e Ft 
főösszeggel elfogadja. 
A Társulás vagyonmérlegét ezen határozat melléklete tartalmazza. 

Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási 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, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.  

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

116/2016. (IV. 27.) 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 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2015. évi költségvetésének 
módosítását: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét             319.343,- ezer Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét  322.288,- ezer Ft-ban 



állapítja meg. 
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

117/2016. (IV. 27.) 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 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének módosítását: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét            321.585,- ezer Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 321.585, - ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

5. napirend: Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes bérlői 
részére megállapított bérleti díj időbeli hatályának módosításáról 

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 5 igen, tartózkodás, és nem szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

118/2016. (IV. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes bérlői részére megállapított 
bérleti díj időbeli hatályának módosításáról szóló előterjesztést, és a következő határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 913-922/2013. (XII. 12.) számú 
határozatait oly módon, hogy a határozatokban a bérleti díj időbeli hatályára vonatkozó „2013. 
január 1-jétől” szövegrész helyébe a „2014. január 1-jétől” szövegrész lépjen. 

Határidő: 2016. május 20. (üzemeltető és bérlő értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



6. napirend: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről 
és elidegenítéséről szóló 19/2011. ( IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hatodik 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 5 igen, tartózkodás, és nem szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

119/2016. (IV. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta  az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, 
és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 

7. napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hetedik 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 5 igen, tartózkodás, és nem szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

120/2016. (II. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, 
és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad Lőrincz Szilvia 
(lakóhelye: 3000 Hatvan, Hatvanas u. 7. 8. ajtó) részére, hogy a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 7. 
1/3. szám alatti önkormányzati bérlakásban két szobaajtóra és az erkélyajtóra saját költségére 
redőnyt szereltessen fel, azzal, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor azt saját költségére az állag 
sérelme nélkül leszerelteti. A Képviselő-testület nem járul hozzá a gipszkartonozási munkákhoz, 
mert műszakilag nem indokolt és a lakószoba alapterülete lecsökkenne az átalakítást követő 
funkcióváltozás eredményeként. 

Határidő: 2016. május 10. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

8. napirend: Előterjesztés a civil szervezeteknek juttatott támogatások 2015. évet érintő 
felhasználásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a nyolcadik 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 5 igen, tartózkodás, és nem szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

121/2016. (IV. 27.) 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 2015. évi elszámolásáról 
szóló beszámolót. 

Határidő:            2016. április 27. 
Felelős:                     Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján. 

9. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 1/12. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú fecskelakás bérleti szerződésének megszüntetéséről   
Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a kilencedik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy a Szociális és 
Lakásügyi Bizottság 2011 –ben a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 1/12. szám alatti fecskelakás 
bérlőjéül Harangozó Ferencet jelölte ki.  A bérleti szerződés határozott időre 2011. 12. 21-től 2016. 
12. 20. napjáig került megkötésre. 
Harangozó Ferenc bejelentette, hogy a lakás bérleti szerződését 2016. 06. 30. napjával fel kívánja 
mondani, lakhatását a továbbiakban saját erőből kívánja megoldani.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen, tartózkodás, és nem szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

122/2016. (IV. 27.) 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, Horváth Mihály út 1. 1/12. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú lakás lakásbérleti jogviszonyát közös megegyezéssel 2016. június 30. 
hatállyal megszünteti. A bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft-t, mint 
üzemeltetőt, hogy Harangozó Ferenc 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. 

10. napirend: Előterjesztés szociális fecskelakásra vonatkozó pályázat kiírásáról  

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 5 igen, tartózkodás, és nem szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

123/2016. (II. 24.) 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 hatáskörében eljárva a 3000 Hatvan, Legány Ödön 
utca 63. fsz. 1. szám alatti szociális fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező 
pályázatot kiírja. 

Határidő:                 2016. május 2. (a pályázat kiírására).  
Felelős:                    a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda. útján 

11. napirend: Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2015. évi tevékenységéről  

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

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta, az alábbi szöveggel: 

Kivonat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi  Bizottsága Lestyán 
Balázs alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta  Hatvan város védőnői szolgálatainak 2015. 
évi tevékenységéről  szóló tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag 
tudomásul vette. 

 12. napirend: Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a tizenkettedik 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 5 igen, tartózkodás, és nem szavazat nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 

124/2016. (IV. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolót, és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjének a 2015. évi a gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.   

Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján 

125/2016. (II. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 



 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolót, és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjének a 2015. évi a gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.   

 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján 

13. napirend: Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társasággal megkötött önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a tizenharmadik 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 5 igen, tartózkodás, és nem szavazat nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 

126/2016. (II. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 
önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetéséről 
szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa közös megegyezéssel módosítja a Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött, az önkormányzati tulajdonban álló 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése vonatkozó közszolgáltatási 
szerződést. 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 

Határidő: 2016. április 29.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 

Köves Gáborné a bizottság elnöke megköszönte a jelenlevőknek részvételüket, és elrendelte a zárt 
ülést.     
         
       k.m.f.  
 
 



 
 
Köves Gábor Nándorné            Csinger Béla 
    a bizottság elnöke             jegyzőkönyv hitelesítő 


