
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2011. október 3-án (hétfő) 8:30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis 
tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné    a bizottság elnöke 
Palik Józsefné      a bizottság tagja 
Nádas Sándor 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.  
Németh Zsolt 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: 

121 /2011. (X. 3.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2011. október 3-i rendkívüli ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  
meg: 

Nyílt ülés: 

1./ Előterjesztés fecskelakásra vonatkozó pályázat elbírálásáról 

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

 

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 a fecskelakások vonatkozásában beérkezett 
pályázatok esetében a bizottság határozatában a rangsorról dönt és a  sorrendben az első helyen 
rangsorolt pályázót jelöli ki bérlőként. Amennyiben a rangsorban előbb álló pályázó a bérleményt 
nem fogadja el, helyébe a soron következő érvényes pályázatot benyújtó pályázó lép.  A rendelet 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A Hatvan, Pázsit u. 5. III/9. szám 
alatti fecskelakás bérleti jogának nyertese nem fogadta el a bérleményt, ezért a második helyen 
rangsorolt jelölt lép a helyébe. 

 

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



122/2011. (X 3.) 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 Rita 3000 Hatvan, Balassi B. u. 39. szám alatti lakos 
jelöli ki. 

 
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 


