
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2012. április 26-án (csütörtök) 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 

Nádas Sándor               a bizottság tagja 
Németh Zsolt  a bizottság tagja 
Csinger Béla a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről:  

 Komendáné Nagy Márta               aljegyző 
 dr. Paronai Richárd                      irodavezető 
                     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 javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

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

83 /2012. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2012. április 26-i rendkívüli ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  
meg: 

Nyílt ülés: 

1./ Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
                     Előadó:         dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 

1. napirend: Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, és megkérdezte, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye a bizottság tagjai közül.  

 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. 

 



84/2012. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

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

       k.m.f. 

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


