
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2012. szeptember 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri 
Hivatal ovális termében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné     a bizottság elnöke 

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

Polgármesteri Hivatal részéről:  

 Komendáné Nagy Márta                aljegyző 
 Lukács László                  osztályvezető 
 Kovács Imréné        osztályvezető  
 Nagyné Horváth Judit         szociális 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 javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

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

161 /2012 (IX. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága  
2012. szeptember 24-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés 

1./ 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 

2./ Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

3./  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 

4./ Előterjesztés a kedvezményes burgonya-,alma- és hagymavásárlási akcióról 

Előterjesztő:    Szabó Zsolt polgármester 
                        Előadó:           Nagyné Horváth Judit szociális ügyintéző 



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

Előterjesztő:    Szociális és Lakásügyi Bizottság Elnöke 
                        Előadó:           Nagyné Horváth Judit szociális ügyintéző 

6./ Előterjesztés a Hatvan, Grassalkovich út 8. földszint 3. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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

7./ Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 4/4. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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

8./ Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 25. 4/2. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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

9./ Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 8. 5/1. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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

10./ Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 7. 1/3. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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

11./ Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői 
(magasabb vezető) állásának pályázat útján történő meghirdetéséről 

  Előterjesztő:   Szabó Zsolt polgármester 
                        Előadó:          Dalnoki Brigitta művelődési referens 

1. 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 az első napirendi pontot, majd átadta a szót 
Komendáné Nagy Márta aljegyzőnek, aki az előterjesztésben közreműködött. 

Komendáné Nagy Márta elmondta, hogy azért kerül sor a módosításra, mert az önkormányzat 
segíteni szeretne a nehéz helyzetbe került lakáshiteleseknek. Erről már korábban határozott a 
testület most a bérlői jogosultság meghatározásának a módosítására kerül sor. 
A másik változás, hogy amennyiben az önkormányzati tulajdonú bérlakás elidegenítésre kerül, és az 
elővásárlásra jogosult vevő egyösszegben nem tudja a vételárat kifizetni, úgy lehetősége van arra, 
hogy ennek 15 év alatt tegyen eleget. Ha ez idő alatt, valaki  életkörülményei jelentősen 
megváltoznak,ez alapján indokolt különös méltánylást érdemlő esetben a vevő kérelmére 
módosítani visszamenőleges hatállyal az adásvételi szerződést a jelenleg hatályos rendeletben 
szabályozott tőke és kamatfizetési feltételek figyelembe vételével.  

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

 



162/2012. (IX. 24.) 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. 

2. napirend: Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye, 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: 

163/2012. (IX. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

3. napirend: Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (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. Elmondta, hogy  a 
rendeletmódosításra azért került sor, mert pontosították az átmeneti segélyezés szabályozását.  
A rendelet módosításával lehetőség nyílik azon igénylők részére havi rendszerességgel átmeneti 
segélyt nyújtani, akik jelentős jövedelem-kiesést szenvednek a vele közös háztartásban élő 
házastárs/élettárs, gyermek, szülő tartós betegsége miatt.   

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: 

164/2012. (IX. 24.) 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. 

4. napirend: Előterjesztés a kedvezményes burgonya-,alma- és hagymavásárlási akcióról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot, majd átadta a szót 
Kovács Imréné osztályvezetőnek. 
Kovács Imréné elmondta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan lehetőség nyílik a kedvezményes 
burgonyavásárlási akció megszervezésére, kiterjesztve alma és hagymavásárlás lehetőségével. 
Az akció keretében támogatásban részesíthetők a Hatvan város területén állandó lakóhellyel 
rendelkező 1994-2012 között született gyermeket nevelő családok gyermekenként, valamint az 



önkormányzat által megállapított szociális ellátásban részesülők, illetve a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság által folyósított ellátásban részesülők.  

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: 

165/2012. (IX. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a kedvezményes burgonya-,alma- és hagymavásárlási akcióról szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma 
vásárlást szervez a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező többgyermekes 
családoknak, amelyek a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagjai, az 1994-2012. között 
született gyermeket nevelő családoknak gyermekenként, valamint az önkormányzat által 
megállapított szociális ellátásában részesülők, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 
folyósított ellátásában részesülők részére. A vásárlásra jogosultak személyenként 15 kg burgonyát, 
10 kg almát és 3 kg hagymát kaphatnak, mindösszesen 500,- Ft-ért, feltéve, hogy az önkormányzat 
felé lejárt határidejű tartozásuk, illetve lakbértartozásuk nincs. A kedvezményes vásárlási lehetőség 
csak egy jogcímen vehető igénybe. 
E feladatra tervezésre került 5.000.000,- Ft, a hiányzó összeg: 4.108.000,- Ft, mely átcsoportosításra 
kerül a  szociális ágazat költségvetésének terhére.  
 
Határidő: 2012. október 30 . (akció lebonyolítására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

166/2012. (IX. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a kedvezményes burgonya-,alma- és hagymavásárlási akcióról szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. október 13-ára tervezett kedvezményes 
burgonya-, alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a legkedvezőbb ajánlatot tevő 
Polgaro Kft-től (székhely: 9144 Kóny, hrsz: 0145/43) rendeli meg a burgonyát 67.500 kg 
mennyiségben 15 kg-os kiszerelésben, a hagymát  13.500 kg mennyiségben 3 kg-os kiszerelésben, 
összesen bruttó 6.343.650,- Ft értékben. A képviselő-testület az almát Szaniszló Tamástól 
(székhelye: 3000 Hatvan, Sashalom 2.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől 
rendeli meg 45.000 kg mennyiségben 10 kg-os kiszerelésben bruttó 3.714.750,- Ft érétben. 

Határidő: 2012. szeptember 28. (a szállítási szerződések megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 

 



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

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az ötödik napirendi pontot, majd elmondta, hogy a 
meghirdetett pályázatra határidőn belül két pályázat érkezett. Mindkét pályázat érvényes. A 
felosztható keret 350.000 ft. volt  Ez az összeg a két érvényes pályázat között lett elosztva, egyenlő 
részben. 

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: 

167/2012  (IX. 24.) 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 Rákellenes Liga pályázó részére a „Civil Alap” 
szociális és egészségügyi keret terhére  175.000,- Ft támogatást nyújt a 2012. november hónapban  
tartandó Önkéntes képzés Hatvanban elnevezésű  rendezvényhez. A Magyar Rákellenes Liga  2013. 
január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról való elszámolásra és a 
szakmai beszámoló benyújtására. 

168/2012  (IX. 24.) 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 Vöröskereszt Hatvani Területi Szervezete pályázó 
részére a Civil Alap szociális és egészségügyi keret terhére 175.000,- Ft támogatást nyújt a 2012. 
november 23-án  tartandó Hatvan város Véradók Ünnepsége elnevezésű rendezvényhez. A Magyar 
Vöröskereszt Hatvani Területi Szervezete legkésőbb 2013. január 10. napjáig köteles a pályázaton 
elnyert teljes összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására 

6.  napirend: Előterjesztés a Hatvan, Grassalkovich út 8. földszint 3. szám alatti 
önkormányzati bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő 
bérbeadásáról 

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

Palik Józsefné a bizottság tagja elmondta, hogy továbbra sem ért egyet ezzel a gyakorlattal, hogy 
valaki rögtön lakást kap, anélkül, hogy valamit bizonyított volna. 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az 
előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

169/2012. (IX. 24.) 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 2. pontja 



szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Grassalkovich út 8. földszint 
3. szám alatti önkormányzati bérlakást Ozsváth Gábor Dániel (lakóhelye: Szeged, Vitéz u. 4. 2/2.) a 
Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) igazgatójának 
nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra 2012. október 
1-jétől intézményvezetői  munkaviszonyának fennállásáig, de legfeljebb öt év időtartamra, az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet 18. §-ában rögzített feltételekkel. 

7.  napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 4/4. szám alatti önkormányzati 
bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hetedik 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, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

170/2012. (IX. 24.) 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 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. 4/4. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Posgai Beáta (lakcíme: 3915 Tarcal, Aradi út 4.) 
mentőtisztnek, az Országos Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomása dolgozójának nem szociális 
alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra 2012. október 1-jétől az 
Országos Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomásánál meglévő munkaviszonyának fennállásáig, de 
legfeljebb öt év időtartamra, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 18. §-ában rögzített feltételekkel. 

8. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 25. 4/2. szám alatti önkormányzati 
bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a nyolcadik 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, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

171/2012. (IX. 24.) 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 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 25. 4/2. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Nagy Piroska (lakcíme: Hatvan, Hegyalja út 14.) 
adminisztrátornak, az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
dolgozójának nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra 
2012. október 1-jétől a kórházban meglévő munkaviszonyának fennállásáig, de legfeljebb öt év 
időtartamra, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 18. §-ában rögzített feltételekkel. 



9. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 8. 5/1. szám alatti önkormányzati 
bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a nyolcadik 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, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

172/2012. (IX. 24.) 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 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 8. 5/1 . 
szám alatti önkormányzati bérlakást Prunel Andrea Noémi (lakcíme: Hatvan, Horváth Mihály út 12. 
5/23.) a Hatvan Város Polgármesteri Hivatala leendő köztisztviselőjének nem szociális alapon, 
pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra 2012. október 1-jétől nevezettnek a 
hivatalban létrejövő jogviszonya fennállásáig, de legfeljebb öt év időtartamra, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet 18. §-ában rögzített feltételekkel. 
A bizottság határozata Prunel Andrea Noémi köztisztviselői kinevezésével lép hatályba. 

10. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 7. 1/3. szám alatti önkormányzati 
bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a nyolcadik 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, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

173/2012. (IX. 24.) 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 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 7. 1/3. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Simon Tamás (lakóhelye: Hatvan, Balassi Bálint út 27.)  
Hatvan Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőjének nem szociális alapon, pályázati eljárás 
mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra a szerződéskötés időpontjától bérlő Polgármesteri 
Hivatalban meglévő közszolgálati jogviszonyának fennállásáig, de legfeljebb öt év időtartamra, az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet 18. §-ában rögzített feltételekkel. 

11. napirend: Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
intézményvezetői (magasabb vezető) állásának pályázat útján történő meghirdetéséről 

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

Elmondta, hogy a jelenlegi intézményvezetőnek megbízása 2012. december 31-én lejár, ezért 
szükségessé válik az intézményvezetői beosztás pályázat útján történő meghirdetése. 



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: 

174/2012. (IX. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege 

  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői (magasabb 
vezető) állásának pályázat útján történő meghirdetéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.) intézményvezetői (magasabb vezető) 
feladatainak ellátására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé.  

Határidő: 2012. október 1. (a pályázati felhívás közzétételére)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői 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 


