
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 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:  

 Komendáné Nagy Márta                aljegyző 
 Kovács Imréné       osztályvezető  
                     Illésné M. Eleonóra                         jegyzőkönyvvezető 

Meghívottak: 

 Zsitvay Katalin      intézményvezető 
 Lestyán Balázs                  egészségügyi tanácsnok 

Köves Gáborné  a  bizottság  elnöke  köszöntötte  a  jelenlévőket,  és a meghívott vendégeket. 
Megállapította, hogy a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 tagja közül 4 fő jelen van, így a bizottság 
határozatképes. Csinger Béla bizottsági tag, igazoltan van távol. Az ülést megnyitotta, majd a 
napirend elfogadása előtt javaslatot tett arra vonatkozólag, hogy az ötödik napirendi pontot 
cseréljék meg az elsővel, mivel  az ötödik pontban előterjesztőként közreműködött egészségügyi 
tanácsnok jelezte, hogy más hivatalos elfoglaltság miatt előbb el kell mennie 

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

85 /2012 (V. 29.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2012. május 29-i ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  meg: 

Nyílt ülés: 

1./    Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról 

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

2./   Előterjesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról 

Előterjesztő:  Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:  Komendáné Nagy Márta aljegyző 



3./   Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  

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

4./    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 Paronai Richárd jegyzői irodavezető 

5./  Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény személyes 
gondoskodás körében nyújtott szolgáltatásairól készült beszámoló elfogadásáról 

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

6./    Előterjesztés a fecskelakásra és szociális fecskelakásra vonatkozó pályázatok elbírálásáról                        

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

7./   Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. IV/4. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti 
szerződésének megszűntetéséről 

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

1./ Előterjesztés köztemetés költségének elengedése tárgyában 

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

2./ Előterjesztés lakáscélú helyi támogatással kapcsolatos döntésekről 

Előterjesztő:  Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:  Komendáné Nagy Márta aljegyző 

 

1. napirend: Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok 
elbírálásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd elmondta, hogy a 
szociális és egészségügyi keret összege 700.000,- Ft. A bizottság a civil szervezetek számára 
pályázatot írt ki, melynek határideje 2012. április 30. napja volt. A felosztható keret összege: 
350.000,-Ft. 
Határidőn belül négy érvényes pályázat érkezett. A bizottság elnöke azt is elmondta, hogy ő 
személy szerint nagyon örül, hogy ebből a kevés pénzből sikerült mind a négy pályázónak egy 



keveset juttatni. A pályázóknak 2013. január 10-ig kell a pályázaton elnyert teljes összeg 
felhasználásáról elszámolni, és szakmai beszámolót benyújtani. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést, 
és tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy négy határozati javaslatról kell szavazni. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 

86/2012. (V. 29.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a hatvani 
civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdése 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva a    Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak 
Egyesülete –  3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  – pályázó részére a „Civil Alap” szociális és 
egészségügyi keret terhére  100.000,- Ft támogatást nyújt a 2012. augusztus 25-én tartandó 
Mozgáskorlátozottak és Egyéb Fogyatékossággal Élők Napja rendezvényhez. A Hatvan Város és 
Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete legkésőbb 2013. január 10. napjáig köteles a 
pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló 
benyújtására. 

87/2012. (V. 29.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a hatvani 
civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdése 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-magyarországi 
Régió 2 Hatvani Csoportja - 3531 Miskolc Köln u. 2. - pályázó részére a Civil Alap szociális és 
egészségügyi keret terhére 100.000,- Ft támogatást nyújt a 2012. május 12-én tartandó Családi Nap 
rendezvényhez. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-magyarországi Régió 2 legkésőbb 2013. 
január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról való elszámolásra és a 
szakmai beszámoló benyújtására.  

88/2012. (V. 29.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a hatvani 
civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdése 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület Áldozatvédő Iroda 
Hatvan - 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. - pályázó részére a Civil Alap szociális és egészségügyi keret 
terhére 50.000,- Ft támogatást nyújt az iroda működéséhez és a gyermeknapi rendezvényen való 
részvételéhez. A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület Áldozatvédő Iroda legkésőbb 2013. január 10. 
napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai 
beszámoló benyújtására. 

89/2012. (V. 29.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a hatvani 
civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdése 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva  az Ady Endre Könyvtár  -3000 Hatvan, Kossuth tér 3. – 
részére a Civil alap szociális és egészségügyi keret terhére  100.000,- Ft támogatást nyújt a Lelki 



Elsősegély Telefonszolgálat stábjának szakmai továbbképzésére. Az Ady Endre Könyvtár 
legkésőbb 2013. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról való 
elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására. 

2. napirend: Előterjesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye, a napirenddel kapcsolatban. 
Komendáné Nagy Márta aljegyző elmondta, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját 
otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott ellátás, mely kiemelten fontos 
Hatvan városban illetve kistérségünkben élők számára egyaránt. 
A Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 2005-ben egy eredményes infrastruktúrafejlesztő 
pályázat útján elnyert forrásból 110 db jelzőkészüléket tudott beszerezni. A szolgáltatás 2006-ban 
indult két szakmai központból, Hatvan és Lőrinci városokból. A finanszírozásban történt változások 
miatt 2008-tól Lőrinci város gesztorságával folytatódott a szolgáltatás. Lőrinci város jelenleg 2012. 
december 31. napjáig rendelkezik finanszírozási szerződéssel.  
 
2012. április 12-én állásfoglalást kértünk a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól arra 
vonatkozóan, hogy a szolgáltatás 2012. szeptember 1-től milyen módon folytatható, amennyiben 
Hatvan Város Önkormányzata a szolgáltatást önállóan vagy társulás formájában el kívánja látni, 
hogyan kaphatja meg a finanszírozást? 
Az állásfoglalás 2012. május 23-án megérkezett, melynek értelmében fenntartóváltás esetén 
szükséges, hogy a benyújtott dokumentumok alapján egyértelmű legyen a jogutódlással történő 
fenntartóváltás ténye. Jogutód nélküli fenntartóváltás esetén viszont a finanszírozási szerződés 
megszűnik. A fentiekre való tekintettel a társulási szerződésben szereplő önkormányzatok saját 
döntése, hogy a finanszírozási szerződést egy újabb intézményfenntartó társulás létrehozásával és 
egy másik gesztor önkormányzat kijelölésével, vagy a már működő Hatvan Körzete Kistérségi 
Többcélú Társulás fenntartásába adja át.  
Zsitvay Katalin intézményvezető a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további működtetésre 
vonatkozóan készített egy tájékoztatót, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A tájékoztató 
részletesen taglalja a szeptembertől történő működtetéssel kapcsolatos kiadásokat és bevételeket is.  

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: 

90/2012. (V. 29.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló előterjesztést, és a következő határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy 2012. 
szeptember napjától biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Hatvan, valamint a Hatvan 
Körzete Kistérségi Többcélú Társulásban résztvevő települések lakossága részére. A feladat 
ellátását a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény helyett a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat látná el a jogelőd – Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó 
Társulás – és jogutód – Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás – a fenntartók között létrejövő megállapodás alapján.  



2. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy kérje ki a Hatvan Körzete 
Kistérségi Többcélú Társuláshoz tartozó települések önkormányzatainak szándéknyilatkozatát a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban történő részvételi szándékukra, valamint e célból történő 
társulási szándékra vonatkozóan. 

3. A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a 2012. június havi ülésére 
terjessze be a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésre vonatkozó előterjesztést. 

Határidő:  2012. május 31. (önkormányzatok megkeresésre) 
                2012. június 28. (előterjesztés benyújtása) 

Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

3. napirend: Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

91/2012. (V. 29.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

4. 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 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 előterjeszt. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

92/2012. (V. 29.) 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. 

5. napirend: Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
személyes gondoskodás körében nyújtott szolgáltatásairól készült beszámoló elfogadásáról 

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



Palik Józsefné a bizottság tagja köszönetet mondott a beszámoló összeállításában 
közreműködőknek, és hangsúlyozta, hogy az anyag nagyon átfogó, igényesen összeállított, amihez 
csak gratulálni tud. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 
rendelettervezetet. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

93/2012. (V. 29.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény személyes 
gondoskodás körében nyújtott szolgáltatásairól készült beszámoló elfogadásáról szóló előterjesztést, 
és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézmény által a személyes gondoskodás körében végzett 2011. évi feladatellátásról 
szóló – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolót elfogadja.  

Határidő:  2012. június 5. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

6. napirend: Előterjesztés a fecskelakásra és szociális fecskelakásra vonatkozó pályázatok 
elbírálásáról   

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

Kovács Imréné elmondta, hogy a Grassalkovich úti lakásra hat pályázat is érkezett, melyből két 
pályázatot érvénytelennek kellett nyilvánítani hiányosság miatt. A négy érvényes pályázat közül az 
lett kiválasztva, aki leginkább megfelelt a pályázati kiírásnak.  
A hat darab szociális fecskelakásra egy darab érvényes pályázat érkezett, öt lakásra egyáltalán nem 
volt pályázó. 

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 határozatokat hozta: 

94/2012. (V. 29.) 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 Grassalkovich u. 
3-5. IV/32.  szám alatti fecskelakás bérlőjéül Szabó Erika , 3000 Hatvan, Pázsit u. 33. II/6. szám 
alatti lakost jelöli ki, aki Kopka Rebeka nevű gyermekével költözhet be.  

95/2012. (V. 29.) 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, Legány Ö. u. 65. 
fsz. 3. szám alatti szociális fecskelakás bérlőjéül Pappné Sáfár Enikő, 3012 Nagykökényes Petőfi u. 
18. szám alatti lakost jelöli ki, aki Papp Dávid nevű gyermekével költözhet be. 

96/2012. (V. 29.) 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 úgy dönt, hogy  a Grassalkovich 
u. 3-5. IV/ 32. szám alatti fecskelakás bérlőjéül az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló  19/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 8. § (2) 
bekezdése foglaltak alapján Szabó Norbert, 3000 Hatvan, Apród u. 9. szám alatti lakosú pályázót – 
tekintettel arra, hogy a rendeletbe foglalt szempontok alapján őt más pályázó megelőzi – nem jelöli 
ki. 

97/2012. (V. 29.) 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 úgy dönt, hogy a Grassalkovich 
u. 3-5. IV/ 32. szám alatti fecskelakás bérlőjéül az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 8. § (1) 
bekezdése foglaltak alapján Somogyi Angéla 3000 Hatvan, Kosztolányi u. 1. szám alatti lakosú 
pályázót – tekintettel arra, hogy a rendeletbe foglalt szempontok alapján őt más pályázó megelőzi – 
nem jelöli ki. 

98/2012. (V. 29.) 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 úgy dönt, hogy a Grassalkovich 
u. 3-5. IV/ 32. szám alatti fecskelakás bérlőjéül az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 8. § (1) 
bekezdése foglaltak alapján Nagy Piroska lakóhelye: 3000 Hatvan, Hegyalja u. 34., tartózkodási 
helye: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 16.. szám alatti lakosú pályázót  – tekintettel arra, hogy a 
rendeletbe foglalt szempontok alapján őt más pályázó megelőzi – nem jelöli ki. 

 

99/2012. (V. 29.) 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 Laczkó Zsuzsanna 3000 Hatvan, 
Bercsényi u. 68. szám alatti lakosnak a 3000 Hatvan, Grassalkovich u. 3-5. IV/32. szám alatti 
fecskelakásra benyújtott pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem felelt meg a pályázati 
kiírásban meghatározott feltételeknek. 



100/2012. (V. 29.) 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 Oláh Roxána, 3000 Hatvan, 
Horváth M. u. 12. V/22. szám alatti lakosnak a 3000 Hatvan, Grassalkovich u. 3-5. IV/32. szám 
alatti fecskelakásra benyújtott pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem felelt meg a 
pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.  

7. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. IV/4. szám alatti önkormányzati 
bérlakás bérleti szerződésének megszűntetéséről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hetedik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy a bizottság 2011 
augusztusában döntött arról, hogy a Horváth Mihály út 1. IV/4. szám alatti lakást bérbe adja 
Zsilyák Krisztinának. Zsilyák Krisztina kérelmet terjesztett elő, melyben kéri a bérleti szerződés 
közös megegyezéssel történő megszűntetését  költözés miatt.  

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: 

101/2012. (V. 29.) 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 2a. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva felhatalmazza a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t, mint üzemeltetőt, hogy a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. IV/4. szám alatti 
önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyát 2012. június 7-i hatállyal, közös megegyezéssel 
megszüntesse Zsilyák Krisztinával az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-ában rögzített 
feltételekkel. 

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 


