
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2012. június 25-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis 
tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné     a bizottság elnöke 
Csinger Béla      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: 

 Abonyi Tünde      intézményvezető 

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. Palik Józsefné bizottsági tag, igazoltan van távol. Az ülést megnyitotta, majd 
javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

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

108 /2012 (VI. 25.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2012. június 25-i ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  meg: 

Nyílt ülés 

1./  Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott pályázat kiírásáról 

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

2./     Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt feladatainak 
ellátásáról  

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



3./     Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 3. 1/3. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti 
szerződésének megszüntetéséről 

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

1./ Előterjesztés adósságcsökkentési támogatásról 

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

2./ Előterjesztés adósságcsökkentési támogatás megszüntetése tárgyában benyújtott fellebbezés 
elbírálásáról 

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

3./ Előterjesztés adósságcsökkentési támogatás megszüntetése tárgyában benyújtott fellebbezés 
elbírálásáról 

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

4./  Előterjesztés bérleti jogviszony meghosszabbítására 

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

5./ Előterjesztés lakáscélú helyi támogatással kapcsolatos döntésekről 

Előterjesztő:  Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:  Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 

1. napirend: Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott pályázat kiírásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd elmondta, hogy a 
szociális és egészségügyi keret összege 700.000,- Ft. Az első félévben kiosztható keret 350.000 Ft 
volt, amely kiosztásra került a múlt hónapban. A 2. félévi keret összege szintén 350.000 Ft, melyre 
lehet pályázni. A pályázat beadási határideje a pályázat megjelenését követő 30. nap. A határidőn 
túl beérkezett pályázatokat – a határidő túllépésére való tekintettel – el kell utasítani. A pályázat 
benyújtási határidejét követően, pályázatokkal kapcsolatos döntést a Szociális és Lakásügyi 
Bizottság hozza meg, kivéve az alapítványok által benyújtott pályázatokat. Az alapítványok által 
benyújtott pályázatok esetében a bizottság javaslata alapján a képviselő-testület jogosult dönteni.  

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

 



109/2012. (VI. 25.) 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 hatvani civil szervezetek 
támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 8. §-ában meghatározott szociális és 
egészségügyi keretre vonatkozó pályázati felhívást 2012. augusztus 1-jén a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal kiírja. 

2. napirend: Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt 
feladatainak ellátásáról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye, a napirenddel kapcsolatban, majd elismerését 
fejezte ki a beszámolót készítők felé. Elmondta, hogy szerinte egy nagyon szépen elkészített, 
nagyon átfogó és áttekinthető anyagról van szó, amihez csak gratulálni tud. Ebben a  bizottság 
többi tagjai is egyet értettek. 

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: 

110/2012. (VI. 25.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

.Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolót, és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés 
Háza által a hajléktalan ellátás keretében végzett munkáról készült beszámolót elfogadja. 

3. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 3. 1/3. szám alatti önkormányzati 
bérlakás bérleti szerződésének megszüntetéséről 

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: 

111/2012. (VI. 25.) 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 3. 1/3. szám alatti 
önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyát 2012. június 30-i hatállyal, közös megegyezéssel 
megszüntesse dr. Zámbó Lászlóval 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 


