
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2011. június 01-jén (szerda) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 
kis tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné    a bizottság elnöke 
 Palik Józsefné        a bizottság tagja 

Németh Zsolt  a bizottság tagja 
Csinger Béla a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről:  

 Kovács Imréné                   osztályvezető 
                     Illésné M. Eleonóra                          jegyzőkönyvvezető 

Köves Gáborné  a  bizottság  elnöke  köszöntötte  a  jelenlévőket,  és  megállapította,  hogy   a 
Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 tagja közül 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.  
Az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

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

59 /2011. (VI. 01.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2011. június 1-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés: 

1./ Előterjesztés a fecskelakások bérbeadásáról 

Előterjesztő:     a Szociális és Lakásügyi Bizottság Elnöke 
                        Előadó:             Kovács Imréné szociális és egészségügyi osztályvezető 

1. napirend: Előterjesztés a fecskelakások bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd átadta a szót Kovács 
Imréné osztályvezető asszonynak. 

Kovács Imréné osztályvezető elmondta, hogy a fecskelakás pályázatra beérkezett pályázatok 
bontása megtörtént. Javasolta, hogy lakásonként menjenek végig az összes pályázaton. 

A Gódor Kálmán u. 11. 4/2 számú lakásra 4 pályázat érkezet. Mind a négy pályázat érvényes, 
minden melléklet be lett hozzá csatolva. Elsődleges szempont a két év folyamatos munkaviszony, 
másodsorban a gyermekek száma. Bótáné Kozári Adrienn esetében mind a két szempont adott, a két 
év folyamatos munkaviszony, és két kiskorú gyermek 

A Gódor Kálmán u. 15. IV/1. számú. lakás bérleti jogát Gerzsenyiné Fehér Marianna nyerte el, 
mivel a másik pályázónak nincs kiskorú gyermeke.  

A Gódor Kálmán u. 12. fsz. 6. számú lakásra is két pályázat érkezett. A bérleti jogot, a rendelet 
előírásait figyelembe véve Szalkai Nikolett nyerte el. 



A Pázsit u. 5. 3/9. számú lakásra egy pályázat sem érkezett, ezért ez a lakás újra pályáztatásra kerül  

Két pályázat érvénytelen volt, mivel egyikük nem csatolta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
adóigazolását. A másik pályázó nem csatolt semmit, minden szükséges igazolás hiányzik. 

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

60/2011. (VI. 01.) 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 úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, 
Pázsit u. 5. III/9. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező 
pályázatot kiírja. 

61/2011. (VI. 01.) 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 úgy dönt, hogy 3000 Hatvan, 
Gódor K. u. 11. IV/2. szám alatti fecskelakás bérlőjéül Bótáné Kozári Adrienn 3000 Hatvan, 
Nádasdy T. u. 9. III/8. szám alatti lakost jelöli ki. 

62/2011. (VI. 01.) 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 úgy dönt, hogy 3000 Hatvan, 
Gódor K. u. 15. IV/1. szám alatti fecskelakás bérlőjéül Gerzsenyiné Fehér Marianna 3000 Hatvan, 
Kandó K. u. 39. szám alatti lakost jelöli ki. 

63/2011. (VI. 01.) 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 úgy dönt, hogy 3000 Hatvan, 
Gódor K. u. 12. fsz. 6. szám alatti fecskelakás bérlőjéül Szalkai Nikolett 3000. Hatvan Doktay u. 
66. szám alatti lakost jelöli ki. 

 



64/2011. (VI. 01.) 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 úgy dönt, hogy Lázárné Babos 
Teodóra 9342. Mihályi, Dózsa Gy. u. 17. szám alatti lakos Hatvan, Gódor K. u. 15. IV/1. szám 
alatti fecskelakásra benyújtott pályázata nem érvényes, mert nem csatolta a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal igazolását. 

65/2011. (VI. 01.) 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 úgy dönt, hogy Balog Erzsébet 
3000 Hatvan, Mozdony u. 2/A. szám alatti lakos által fecskelakásra  benyújtott  pályázata nem 
érvényes, mert  minden szükséges igazolás hiányzik. 

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

       k.m.f. 

Illésné Majláti Eleonóra        Köves Gáborné 
   jegyzőkönyvvezető                a  Szociális és Lakásügyi Bizottság 
                  elnöke 


