
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2012. január 23-án (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 
Csinger Béla a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről:  

 Komendáné Nagy Márta                 aljegyző  
 Kovács Imréné                   osztályvezető 
 Tóth István     környezetvédelmi ügyintéző 
                     Illésné M. Eleonóra   jegyzőkönyvvezető 

Köves Gáborné  a  bizottság  elnöke  köszöntötte  a  jelenlévőket,  és  megállapította,  hogy   a 
Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 tagja közül 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.  
Az ülést megnyitotta, majd megkérdezte, hogy van-e valakinek javaslata, vagy véleménye a 
napirendi pontokkal kapcsolatban. Ezután javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

1 /2012. (I. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2012. január 23-i ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  meg: 

Nyílt ülés 

1./ Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 4. 2/3. szám alatti céges lakás bérbeadásáról a FORMA 
Kft. részére  

  Előterjesztő:   Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó:  Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  

2./ Javaslat a Szociális és Lakásügyi Bizottság 2012. évi munkatervére 

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

3./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakásbérleti jogviszonyának folytatásáról 

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



4./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

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

5./ Előterjesztés fecskelakásra vonatkozó pályázat elbírálásáról 

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

6./ Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer intézményi struktúrájának átalakítására 

Előterjesztő:    Szabó Zsolt polgármester 
                        Előadó:            Kovács Imréné szociális és egészségügyi osztályvezető 
 
Zárt ülés 
 
 
1./ Előterjesztés a hulladékszállítási díj mérsékléséről, illetve elengedéséről  

Előterjesztő:   Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
                        Előadó:           Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető” 

1. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 4. 2/3. szám alatti céges lakás 
bérbeadásáról a FORMA Kft. részére  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd elmondta, hogy a 
FORMA Kft. vezetője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretnének céges lakást 
bérelni az önkormányzattól. Az ingatlan nyilvántartásban céges lakásként szerepel a 3000 Hatvan, 
Gódor Kálmán u. 4. 2/3. szám alatti lakás, ezt kívánja bérbe adni az önkormányzat a FORMA Kft. 
részére. . A Kft. ügyvezetője kezdeményezte a lakás felújítását.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

2/2012. (I. 23.) 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 átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán u. 4. 2/3. szám alatti önkormányzati bérlakást a FORMA Kft. (székhely: 
3000 Hatvan, Széchenyi u. 22.) részére céges lakásként bérbe adja. A felújítás költsége az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet 10/F. §. (1) bekezdésben rögzített mértéket meghaladja, ezért a 
felújításra vonatkozó egyedi megállapodásról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
dönt. 

 



2. napirend: Javaslat a Szociális és Lakásügyi Bizottság 2012. évi munkatervére 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd elmondta, hogy a 
testület 2012. évi munkaterve alapján elkészült a bizottság 2012. évi munkaterve 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 

3/2012. (I. 23.) 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 26. §-a alapján a 2012. évi munkatervét jelen határozat melléklete szerint 
elfogadja. 

3. napirend: Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakásbérleti jogviszonyának folytatásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

4/2012. (I. 23.) 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 az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet 37. §-a alapján  megállapítja, hogy a 3000 Hatvan Horváth M. u. 3. III/1. szám alatti lakás 
vonatkozásában Kókai Krisztina 3000 Hatvan, Horváth M. u. 3. III/1. szám alatti lakos a 
lakásbérleti jog folytatására legfeljebb öt év határozott időtartamra, 2016. október 13-ig jogosult.  

4. napirend: Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

5/2012. (I. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 



5.napirend: Előterjesztés fecskelakásra vonatkozó pályázat elbírálásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az ötödik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Tájékoztatta a bizottság tagjait, 
hogy a Szociális és Lakásügyi Bizottság három lakást írt ki pályázatra, 2012. január 12-i 
határidővel. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 

6/2012. (I. 23.) 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. 13. III/1.  
szám alatti lakás bérlőjéül Langné Medveczki Ágnes, 3000 Hatvan, Móra F. u. 44. szám alatti szám 
alatti lakost jelöli ki  

7/2012. (I. 23.) 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. 13. II/1. 
szám alatti lakás bérlőjéül Szalai Mónika Angéla, 3000 Hatvan, Horváth M. u. 3. I/1. szám alatti 
lakost jelöli ki. 

8/2012. (I. 23.) 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 Gódor K. u. 12. 
I/17.  szám alatti lakás bérlőjéül Balog Henrietta, 3000 Hatvan, Úttörő u. 9. szám alatti lakost jelöli 
ki és egyben 3000 Hatvan, Pázsit u. 13. III/1., és 3000 Hatvan, Pázsit u. 13. II/1. szám  alatti 
lakásokra vonatkozó pályázatát érvénytelennek nyilvánítja. 

9/2012. (I. 23.) 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 Kádár Anita, 3000 Hatvan, Béke 
u. 73. szám alatti lakosnak a 3000 Hatvan, Pázsit u. 13. III/1. szám alatti lakásra benyújtott 
pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem felelt meg a pályázati kiírásban meghatározott 
feltételeknek. 

10/2012. (I. 23.) 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 Mészáros Márton, 3000 Hatvan, 
Balassi B. u. 76/A. szám alatti lakosnak a 3000 Hatvan, Gódor K. u. 12. I/17. szám alatti lakásra 
benyújtott pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem felelt meg a pályázati kiírásban 
meghatározott feltételeknek. 

.6.napirend: Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer intézményi 
struktúrájának átalakítására  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hatodik napirendi pontot, majd megkérte Kovács 
Imréné osztályvezető asszonyt, hogy pár mondatban foglalja össze az előterjesztés lényegét. 

Kovács Imréné elmondta, hogy 2012. január 31. napjával megszűnik a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény keretében működő módszertani gyermekjóléti szolgálat. 
Ezzel egyidejűleg a módszertani tanácsadói álláshelyet is megszünteti 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

11/2012. (I. 23.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer intézményi struktúrájának átalakítására 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

2012. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal (1071 Budapest, Damjanich u. 48.) 2/398/2008205 és 2/40120008205 
iktatószámú pályázati értesítéseinek ismeretében a támogató szolgáltatást és a pszichiátriai 
betegek közösségi ellátását  2012–2014 években saját intézménye útján biztosítja.  

Határidő: 2012. január 31. (döntés közlésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

2. Hatvan Város Önkormányzata a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
keretében működő módszertani gyermekjóléti szolgáltatást 2012. január 31. napjával megszünteti. 
Ezzel egyidejűleg a  módszertani tanácsadói álláshelyet is megszünteti.  
 
Határidő: 2012. január 31. (közlésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

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 


