
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2011. szeptember 14-én (szerda) 8:00 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 
Nádas Sándor 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.  
Csinger Béla képviselő úr igazoltan van távol. 
Az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

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

96 /2011. (IX. 14.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2011. szeptember 14-i rendkívüli ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  
állapította  meg: 

Nyílt ülés: 

1./ Előterjesztés fecskelakások bérbeadására vonatkozó pályázatok kiírásáról 

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

2./ Előterjesztés Sajtos Andrásné bérleti jogviszonyának meghosszabbítására 

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

3./ Előterjesztés kedvezményes burgonyavásárlási akció megszervezéséről  

Előterjesztő:     Szabó Zsolt polgármester 
                        Előadó:             Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

4./ Előterjesztés „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítésére” című 
pályázat benyújtásának elvi támogatásáról 

Előterjesztő:     Szabó Zsolt polgármester 
                        Előadó:             dr. Szikszai Márta jegyző 

 



1. napirend: Előterjesztés fecskelakások bérbeadására vonatkozó pályázatok kiírásáról 

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

Kovács Imréné osztályvezető elmondta, hogy újabb öt fecskelakás kerül pályáztatásra.  

Köves Gáborné a bizottság elnöke elmondta, hogy ennél az előterjesztésnél öt határozati 
javaslatról kell dönteni, mind az öt lakásról külön-külön. 

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

97/2011. (IX 14.) 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, Tabán u. 2. 
IV/15. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

98/2011. (IX 14.) 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 3000 Hatvan, Gódor K. u. 9. 
IV/2. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

99/2011. (IX 14.) 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 3000 Hatvan, Pázsit u. 18. fsz. 
1. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja 

100/2011. (IX 14.) 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 3000 Hatvan, Horváth M. u. 1. 
I/12. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

 



101/2011. (IX 14.) 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 3000 Hatvan, Gódor K. u. 21. 
IV/2. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja.  

2. napirend: Előterjesztés Sajtos Andrásné bérleti jogviszonyának meghosszabbítására 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd ismét átadta a szót 
Kovács Imréné osztályvezetőnek. 

Kovács Imréné osztályvezető elmondta, hogy a helyi lakásrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy 
szociális alapon történt bérbeadás esetén a bérleti szerződés négy alkalommal meghosszabbítható. 

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

102/2011. (IX 14.) 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 Sajtos Andrásné, 3000 Hatvan, 
Horváth M. út 1. I/4. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződését egy év határozott 
időtartammal meghosszabbítja. 

3. napirend: Előterjesztés kedvezményes burgonyavásárlási akció megszervezéséről  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, majd ismertette, hogy 
ennél az előterjesztésnél két határozati javaslatot kell elfogadni. 

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

103/2011. (IX 14.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege:  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta  a kedvezményes burgonyavásárlási akció megszervezéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonyavásárlási akciót szervez 
a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező nagycsaládosok, szociálisan rászorultak és 
nyugellátásban részesülők részére. E feladatra a képviselő-testület 4.400.000 Ft-ot biztosít a  
szociális ágazat költségvetéséből az alábbiak szerint: 2.750.000 Ft-ot a nyári gyermekétkeztetés 
előirányzat maradványból, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatból 



1.650.000,- Ft-ot átcsoportosít. Az akcióra elkülönített összeg legalább 88.000 kg burgonya 
vásárlását tegye lehetővé azzal, hogy a lakosság részéről befizetendő összeg legfeljebb 15 Ft/kg 
legyen és  a kedvezményt csak egy jogcímen lehet a támogatottak részére biztosítani. Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Hatósági Irodát, hogy az akció lebonyolítása 
érdekében az árajánlatokat kérje meg.  
 
Határidő: 2011. szeptember 29. (az árajánlatok bekérésére és a döntés előkészítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

104/2011. (IX 14.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege:  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta  a kedvezményes burgonyavásárlási akció megszervezéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata azon nagycsaládosok részére, akik a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének tagjai, természetbeni támogatás keretében  gyermekenként  egy zsák (20 kg)  
burgonya kedvezményes megvásárlását biztosítja.  Az önkormányzat továbbá azon személyek 
részére is biztosítja a  20 kg  burgonya kedvezményes vásárlásának  lehetőségét,  akik Hatvan Város 
Önkormányzatától rendszeres szociális ellátásban részesülnek, feltéve, hogy a velük közös lakcímen 
lakó hozzátartozójuk nem részesül rendszeres szociális ellátásban, továbbá az önkormányzat felé 
lejárt határidejű köztartozása, lakbértartozása nincs. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Hatvan városban állandó lakóhellyel rendelkező és nyugdíjban vagy rendszeres 
nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy részére 20 kg burgonya kedvezményes vásárlásának 
lehetőségét biztosítja. 

Határidő: 2011. október 31. (az akció lebonyolítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján” 

4. napirend: Előterjesztés „A családi közösségi kezdeményezések és programok 
megerősítésére” című pályázat benyújtásának elvi támogatásáról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot,  

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

105/2011. (IX 14.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege:  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta  „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítésére” című pályázat 
benyújtásának elvi támogatásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozattal úgy dönt, hogy támogatja az 
Újhatvani Plébániát (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 2a.) abban, hogy a Társadalmi Megújulás 



Operatív Program keretében kiírásra került a TÁMOP-5.5.1.B-11/2. kódszámú „A családi 
közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című pályázati felhívásra pályázatát 
benyújtsa. 
A képviselő-testület a „Csak azért is család!” című projekt programját megismerte, céljával 
egyetért, ahhoz elvi támogatását adja. 
 
Határidő: 2011. szeptember 15. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
 
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 


