
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2011. augusztus 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 
kis tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné    a bizottság elnöke 
 Palik Józsefné        a bizottság tagja 

Nádas Sándor  a bizottság tagja 
Németh Zsolt  a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről:  

 dr. Szikszai Márta       jegyző 
 Komendáné Nagy Márta                aljegyző 
 Bánkutiné Katona Mária                     irodavezető 
 Schósz Gabriella                     irodavezető 
 dr. Egyed László                     irodavezető 
 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.  
Csinger Béla képviselő úr igazoltan van távol. 

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: 

84 /2011. (VIII. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága 2011. augusztus 22-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés 

1./ Előterjesztés Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Előterjesztő:      Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:              Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről 

Előterjesztő:      Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:              Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

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

Előterjesztő:      Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:              dr. Egyed László jegyzői irodavezető 



4./ Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 20. III/10. szám alatti önkormányzati bérlakás nem szociális 
alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Előterjesztő:     Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:             dr. Egyed László jegyzői irodavezető 

5./ Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 5. IV/9. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Előterjesztő:     Szociális és Lakásügyi Bizottság Elnöke 
Előadó:             dr. Egyed László jegyzői irodavezető 

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

Előterjesztő:     Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:             dr. Egyed László jegyzői irodavezető 

7./ Előterjesztés hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott pályázat kiírásáról 

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

8./ Előterjesztés a támogatói szolgálat és pszichiátriai betegek közösségi ellátás állami támogatásra 
kiírt pályázat benyújtására 

Elterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:    Kovács Imréné szociális és egészségügyi osztályvezető 

9./  Előterjesztés a fecskelakásra vonatkozó pályázat elbírálásáról 

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

Zárt ülés 

1./  Előterjesztés a hulladékszállítási díj mérsékléséről, illetve elengedéséről 

Elterjesztő: Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
Előadó:    Schósz Gabriella irodavezető 

1. napirend: Előterjesztés Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011.(II. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd átadta a szót 
Bánkutiné Katona Mária irodavezetőnek, aki az előterjesztésben közreműködött. 
Bánkutiné Katona Mária  elmondta, hogy a Képviselő-testület 2011. májusában módosította a 
költségvetésről szóló önkormányzati rendeletét. Most ahhoz képest a bekövetkezett változások, 
képviselő-testületi döntések alapján kerültek beépítésre. 

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 
határozatot hozta: 



85/2011. (VIII. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

2. napirend: Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi 
teljesítéséről  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd ismét átadta a szót 
Bánkutiné Katona Mária irodavezetőnek. 

Bánkutiné Katona Mária  elmondta, hogy az államháztartásról szóló törvény alapján a 
polgármesternek a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig 
tájékoztatnia kell a képviselő-testületet.  
Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2011 I. félévi 
gazdálkodásról beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a képviselő-testület elé terjeszti. 

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 
határozatot hozta: 

86/2011. (VIII. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2010. I. 
félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót és azt annak 
mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 

3. 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 harmadik napirendi pontot, majd átadta a szót dr. 
Egyed László irodavezetőnek. 
dr. Egyed László irodavezető elmondta. hogy a rendelet hatályba lépése óta is előkerültek olyan 
esetek, amelyek alapján indokolt a lakásrendelet módosítása. A rendeletben meghatározott 
bérbeadói jogcímek sorát szeretnék bővíteni, hogy Hatvanban önkormányzati lakást kérelmezhessen 
olyan személy, aki a tudomány, a művészet, a kultúra vagy a sport területén országos vagy 
regionális szinten sikert ért el és Hatvan városnak érdeke fűződik ahhoz, hogy a városban lakást 
kapjon. A fecskelakások elosztásánál részletesebb rangsorolást tartalmaz a tervezet.  

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 
határozatot hozta: 



87/2011. (VIII. 22.) 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. 

4. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 20. III/10. szám alatti önkormányzati bérlakás 
nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot, majd elmondta, hogy a 
Hatvani Rendőrkapitányság nevében dr. Széchy Zsolt kapitányságvezető fordult Hatvan Város 
Önkormányzatához azzal a kérelemmel, hogy Laskai Erika részére biztosítson önkormányzati 
bérlakást. A kérelmező hivatkozik arra, hogy Laskai Erika a Rendőrkapitányság állományába 
tartozó főtörzsőrmester, Budapesten lakik, szolgálatszervezés és a szolgálatteljesítés érdekében 
szükséges lenne részére hatvani lakhatást biztosítani. A benyújtott kérelmet megvizsgálva 
megállapítható, hogy az megfelel a lakásrendeletben előírtaknak, valamint a bérbeadást arra 
jogosult szervezet kezdeményezte. 

Palik Józsefné a bizottság tagja elmondta, hogy nem ért teljesen egyet a kérdésben, ugyanis nem 
tartja helyesnek hogy ha valaki Hatvanban kíván dolgozni, az rögtön kapjon egy lakást. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal,1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

88/2011. (VIII. 22) 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 Hatvan, Pázsit u. 20. III/10. szám alatti 
önkormányzati bérlakást, annak felújítását követően, Laskai Erikának, a Hatvani 
Rendőrkapitányság (3000 Hatvan, Ratkó József u. 14.) alkalmazottjának nem szociális alapon, 
pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időre, a szerződéskötés időpontjától bérlő 
Hatvani Rendőrkapitányságnál fennálló munkaviszonya időtartamára, de legfeljebb öt év 
időtartamra az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 18. §-ában rögzített feltételekkel. 

5. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 5. IV/9. szám alatti önkormányzati 
bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal,1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

 



89/2011. (VIII. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat  

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatti 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 5. IV/9. 
szám alatti önkormányzati bérlakást, annak felújítását követően, Kalcsó Máriának (3034 Szücsi, 
Arany J. u. 7.), az 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 13.) igazgatójának nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időre, a szerződéskötés 
időpontjától számítva bérlő közalkalmazotti jogviszonya fennállásáig, de legfeljebb 2016. június 
30-ig az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 18. §-ában rögzített feltételekkel. 

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

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

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 
határozatot hozta: 

90/2011. (VIII. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat  

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatti 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. IV/4. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Zsilyák Krisztinának, a Hatvan Város Polgármesteri Hivatala 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) ügykezelőjének nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével 
bérbe adja határozott időtartamra a szerződéskötés időpontjától bérlő köztisztviselői jogviszonyának 
fennállásáig, de legfeljebb öt év időtartamra az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 18. §-ában 
rögzített feltételekkel. 

7. napirend: Előterjesztés hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott pályázat kiírásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hetedik napirendi pontot, majd átadta a szót 
Kovács Imréné osztályvezető asszonynak 
Kovács Imréné osztályvezető elmondta, hogy a civil szervezetek számára pályázatot írnak ki, 
melynek benyújtási határideje a pályázat megjelenését követő 30. nap. A pályázat benyújtási 
határidejét követően, pályázatokkal kapcsolatos döntést a Szociális és Lakásügyi Bizottság hozza 
meg, kivéve az alapítványok által benyújtott pályázatokat. A bizottság ülésére az egészségügyi 
tanácsnokot meg kell hívni, aki tanácskozási joggal vesz részt az ülésen. Az alapítványok által 
benyújtott pályázatok esetében a bizottság javaslata alapján a képviselő-testület jogosult dönteni. 

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 
határozatot hozta: 



91/2011. (VIII. 22.) 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 hatvani civil szervezetek 
támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 8. §-ában meghatározott szociális és 
egészségügyi keretre vonatkozó pályázati felhívást 2011. szeptember 1-jén a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal kiírja. 

8. napirend: Előterjesztés a támogatói szolgálat és pszichiátriai betegek közösségi ellátás 
állami támogatásra kiírt pályázat benyújtására 

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

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 
határozatot hozta: 

92/2011. (VIII. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat  

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a támogatói szolgálat és pszichiátriai betegek közösségi ellátás állami támogatásra 
kiírt pályázat benyújtására szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás tagja úgy dönt, hogy a támogató szolgáltatás és 
közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján a  
nemzeti erőforrás miniszter által a támogató szolgáltatást, a közösségi ellátásokat, alacsony küszöbű 
szolgáltatást, utcai szociális munkát és krízisközpontot működtető szolgáltatók befogadására és 
állami támogatására kiírt pályázatra a támogató szolgáltatás és közösségi alapellátások 
vonatkozásában pályázatát a gesztor önkormányzat – Hatvan Város Önkormányzata – útján 
benyújtja. 

9. napirend: Előterjesztés a fecskelakásra vonatkozó pályázat elbírálásáról 

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

Kovács Imréné osztályvezető elmondta, hogy a Pázsit u. 5. III/9. szám alatti fecskelakásra 2 darab 
pályázat érkezett, és mindkettő érvényes. 
A rendelet 8. §-a alapján egy fecskelakásra benyújtott több pályázat közül elsődlegesen az részesül 
előnyben, aki igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző két évben folyamatosan 
munkaviszonyban állt. Ha az elődleges szempont alapján a bérlő nem választható ki, azt a pályázót 
kell előnybe részesíteni, aki saját háztartásában több gyermeket nevel.  
A Hatvan, Pázsit u. 5. III/9. szám alatti lakásra pályázó személyek több mint kettő éve folyamatos 
munkaviszonyba állnak, így a másodlagos szempont figyelembe vételével Szécsényi Éva Stefánia 
választható ki a Pázsit u. 5. III/9 szám alatti lakás bérlőjéül.  



 

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 
határozatot hozta: 

93/2011. (VIII. 22.) 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, Pázsit u. 5. III/9. 
szám alatti fecskelakás bérlőjéül Szécsényi Éva Stefánia 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth u. 52. 
szám alatti lakos jelöli ki. 

 

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

       k.m.f. 

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


