
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2016. szeptember 27-én (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal nagy termében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

  Kondek Zsolt             a bizottság elnöke: 
Tarsoly Imre       a bizottság tagja 
Nádas Sándor   a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Szikszai Márta                  jegyző 
 Komendáné Nagy Márta                     irodavezető  
 Dudásné Csikós Ágnes                  osztályvezető 
 dr. Egyed László                ügyintéző 
                     Illésné M. Eleonóra                          jegyzőkönyvvezető 

Kondek Zsolt  a bizottság elnöke köszöntötte a  jelenlévőket  és  megállapította, hogy a Szociális 
és Lakásügyi Bizottság 5 tagja közül 3 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.  

A jegyzőkönyv hitelesítésére Nádas Sándor bizottsági tagot választották. A javaslat elfogadása után 
a Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

182/2016 (IX. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

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

Nyílt ülés: 

1./    Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 12. 1/9. szám alatti önkormányzati bérlakás piaci 
alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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

2./     Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 4. 2/22. szám alatti önkormányzati bérlakás piaci 
alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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

3./     Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 13. földszint 1/A. szám alatti önkormányzati bérlakás piaci 
alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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

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



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

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

                Előterjesztő:  a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
                Előadó:         Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

6./   Előterjesztés szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodásokról 

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

7./    Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 3. 3/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 
bérleti szerződésének megszüntetéséről 

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

8./    Előterjesztés Turi Zoltán és az önkormányzat közötti megállapodás módosításáról 

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

Zárt ülés: 

1./        Előterjesztés lakáscélú helyi támogatási kérelem elbírálásáról  

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

1. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 12. 1/9. szám alatti önkormányzati 
bérlakás piaci alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Kondek Zsolt a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, és megkérdezte, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. 

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

183/2016. (IX. 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 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 12. 1/9. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Farkas Zoltán (lakóhelye: 3000 Hatvan, Rákóczi út 10. 1. 
épület 1. ajtó.) részére, a Hatvani Városgondnokság (3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 
alkalmazottjának piaci alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra a 
szerződéskötés időpontjától bérlő Hatvani Városgondnokságnál meglévő alkalmazotti 
jogviszonyának fennállásáig, de legfeljebb öt év időtartamra, az önkormányzat tulajdonában álló 



lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
21. §-ában rögzített feltételekkel. 

2. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 4. 2/22. szám alatti önkormányzati 
bérlakás piaci alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Kondek Zsolt a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, és megkérdezte, hogy van-
e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.  

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

184/2016. (IX. 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 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 4. 2/22. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Varga Dalma (lakóhelye: 3042 Palotás, Mikszáth u. 29.) 
részére, a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (3000 Hatvan, Madách u. 12.) alkalmazottjának 
piaci alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra a szerződéskötés 
időpontjától bérlő Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-nél meglévő alkalmazotti 
jogviszonyának fennállásáig, de legfeljebb öt év időtartamra, az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
21. §-ában rögzített feltételekkel. 

3. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 13. földszint 1/A. szám alatti önkormányzati 
bérlakás piaci alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról  

Kondek Zsolt 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 3 igen, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatokat hozta: 

185/2016. (IX. 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 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Pázsit u. 13. földszint 1/A. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Csordás Lívia (lakóhelye: 3000 Hatvan, Dézsmaszéki u. 2.) 
részére, a Hatvani Közétkeztetési Kft. (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) alkalmazottjának piaci 
alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra a szerződéskötés 
időpontjától bérlő Hatvani Közétkeztetési Kft.-nél meglévő alkalmazotti jogviszonyának 
fennállásáig, de legfeljebb öt év időtartamra, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 21. §-ában 
rögzített feltételekkel. 

 



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

Kondek Zsolt 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 3 igen, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

186/2016. (IX. 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 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 7. 3/1. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Baranyi János (lakóhelye: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 9.) 
részére, a Hatvani Városgondnokság (3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alkalmazottjának piaci 
alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra a szerződéskötés 
időpontjától bérlő Hatvani Városgondnokságnál meglévő alkalmazotti jogviszonyának fennállásáig, 
de legfeljebb öt év időtartamra, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről 
és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 21. §-ában rögzített feltételekkel. 

5. napirend: Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok 
elbírálásáról   

Kondek Zsolt a bizottság elnöke ismertette az ötödik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy ennél a napirendi 
pontnál öt határozati javaslatról kell döntést hozni. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen, tartózkodás, és nem szavazat nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 

187/2016. (IX. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

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

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 150.000,- Ft támogatást nyújt a Magyar Rákellenes Liga részére 
„Figyelemfelhívó séta az egészségért” című rendezvény megtartására, valamint önkéntesek 
képzésére. 
A Magyar Rákellenes Liga 2017. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg 
felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határidő:  2016. október 15.  (a szerződés aláírására) 



                 2017. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

188/2016. (IX. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

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

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 50.000,- Ft támogatást nyújt az Ecocenter Közhasznú Alapítvány 
részére „Egészséges mama- egészséges baba” című rendezvény megtartására, melyben egészséges 
életmód programok  megtartására kerül sor,  baba-mama csoportokban.  
Az Ecocenter Közhasznú Alapítvány 2017. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes 
összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
Határidő:  2016. október 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2017. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

189/2016. (IX. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

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

Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 50.000,- Ft támogatást nyújt az Észak-Magyarországi Sclerosis 
Multiplex Egyesület részére, az SM-betegek érzékenyítő rendezvényeken való részvételére. 
Az Észak-Magyarországi Sclerosis Multiplex Egyesület 2017. január 10. napjáig köteles a 
pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló 
benyújtására.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
Határidő:  2016. október 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2017. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

190/2016. (IX. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 



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

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 100.000,- Ft támogatást nyújt a Magyar Vöröskereszt Hatvani 
Területi Szerve részére a Hatvan Városi véradók 2016. évi ünnepségének támogatása 
A Magyar Vöröskereszt Hatvani Területi Szerve 2017. január 10. napjáig köteles a pályázaton 
elnyert teljes összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
Határidő:  2016. október 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2017. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

191/2016. (IX. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozai javaslat: 

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

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 100.000,- Ft támogatást nyújt a Brunszvik Kisded Alapítvány részére 
Egészséghét az óvodában című rendezvény megtartására. 
A Brunszvik Kisded Alapítvány 2017. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg 
felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határidő:  2016. október 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2017. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

6. napirend: Előterjesztés szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodásokról 

Kondek Zsolt   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 3 igen, tartózkodás, és nem szavazat nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 

192/2016. (IX. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodásokról szóló 
előterjesztést és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Palóc Nagykereskedelmi Kft.-vel. (3100 
Salgótarján Ipari Park Park út 9.) a 2012. április 27-én létrejött és 2014. december 12-én módosított 
szociális vásárlási kedvezmény nyújtása tárgyában megkötött együttműködési megállapodást 2016. 
szeptember 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
Amennyiben a Palóc Nagykereskedelmi Kft. a szerződést közös megegyezéssel nem kívánja 
megszüntetni Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szerződést azonnali hatállyal 
2016. október 1. napjával felmondja, tekintettel arra, hogy a szerződés célja a kedvezményt nyújtó 
üzletek bezárásával a palóc Nagykereskedelmi Kft-nek felróható okból ellehetetlenült. 

Határidő: 2016. szeptember 30. (megszüntető okirat aláírására, illetve a felmondás közlésére)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

193/2016. (IX. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodásokról szóló 
előterjesztést és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a COOP Szolnok Kereskedelmi Zrt-vel (5008 
Szolnok Krúdy Gy. u. 8.)  szociális vásárlási kedvezmény nyújtására a határozat mellékletét képező 
okirat szerinti tartalommal megállapodást köt. 

Határidő: 2016. szeptember 30. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

7.  napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 3. 3/1. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú bérlakás bérleti szerződésének megszüntetéséről 

Kondek Zsolt a bizottság elnöke ismertette a hetedik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy a lakás bérlője 
szeretné közös megegyezéssel megszüntetni lakásbérleti szerződését, mert lakhatását saját erőből, 
más módon kívánja megoldani. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen, tartózkodás, és nem szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

194/2016. (IX. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

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 3. 3/1. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú lakás lakásbérleti jogviszonyát közös megegyezéssel 2016. szeptember 
30. hatállyal megszünteti.  
A bizottság felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft-t, mint üzemeltetőt, hogy Kókai 



Krisztina bérlővel a lakásbérleti szerződést megszüntesse, az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
40. §-a szerint. 

Határidő: 2016.október 15. (a bérleti szerződés megszüntetésére) 
Felelős: Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. útján 

8.  napirend: Előterjesztés Turi Zoltán és az önkormányzat közötti megállapodás 
módosításáról 

Kondek Zsolt 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 3 igen, tartózkodás, és nem szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

195/2016. (IX. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta Turi Zoltán és az önkormányzat közötti megállapodás módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Turi Zoltán Hatvan Nagygonbos major 31. 
szám alatti lakossal 2016. február 26-án megkötött megállapodást a határozat melléklete szerint 
módosítja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
módosító okirat aláírására. 

Határidő: 2016. október 15. (megállapodás aláírására) 
 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

Kondek Zsolt a bizottság elnöke megköszönte a jelenlevőknek részvételüket, és elrendelte a zárt 
ülést.  

        

       k.m.f.       
 
 

                  Kondek Zsolt         Nádas Sándor 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke                                                jegyzőkönyv hitelesítő 


