
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2012. október 11-én (csütörtök) 7:30 órai kezdettel a Polgármesteri 
Hivatal ovális termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné     a bizottság elnöke 
Nádas Sándor                a bizottság tagja 
Csinger Béla a bizottság tagja 
Kocsis Attiláné a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről:  

 dr. Szikszai Márta                 jegyző 
 Komendáné Nagy Márta                         aljegyző  
 Nagyné Horváth Judit            ügyintéző 
                     Illésné M. Eleonóra                         jegyzőkönyvvezető 

Meghívottak: 

 Zsitvay Katalin     intézményvezető 

Köves Gáborné  a  bizottság  elnöke  köszöntötte  a  jelenlévőket,  és külön köszöntötte Kocsis 
Attiláné bizottsági tagot, aki Németh Zsolt  helyét vette át. Megállapította,  hogy   a Szociális és 
Lakásügyi Bizottság 5 tagja közül 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.  
Az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

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

175 /2012. (X 11.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2012. október 11-i rendkívüli ülésének napirendjét  a  következők  szerint  állapította  
meg: 

Nyílt ülés: 

1./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2013. 
évi csatlakozásról 

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:         Komendáné Nagy Márta aljegyző 

2./  Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat székhelyének változásáról, 
alapító okiratának, társulási megállapodásának módosításáról, a szakmai programjának és szervezeti 
és működési szabályzatának elfogadásáról és kapcsolódó egyéb döntésről 

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:         Komendáné Nagy Márta aljegyző 

 



3./ Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 8. földszint 1. szám alatti önkormányzati bérlakás 
bérbeadásáról nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező kérelmező részére 

                                           Előterjesztő:  Szabó Zsolt polgármester 
                                               Előadó:         Schósz Gabriella  irodavezető 

1. napirend: Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz való 2013. évi csatlakozásról 
Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, és megkérdezte, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye a bizottság tagjai közül. Elmondta, hogy az Oktatási Minisztérium 
2000. november 20-án indította el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot. Hatvan Város Önkormányzata már az első forduló meghirdetésétől kezdődően 
évente részt vesz a pályázati rendszerben, így a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat 
folytató, hatvani lakóhelyű, hátrányos szociális helyzetű hallgatók számára rendszeres anyagi 
segítséget nyújt. A pályázatot 2012. október 26-ig kell kiírni. 

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. 

176/2012. (X. 11.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2013. évi 
csatlakozásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

1.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező 
csatlakozási nyilatkozat aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy 
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójához. Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az 
önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát aláírja.  

Határidő: 2012. október 19. (A csatlakozási nyilatkozat aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
2.  Hatvan Város Önkormányzata  Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz szükséges 2.500.000,- Ft-ot a 2013. évi 
költségvetésébe betervezi. 

Határidő: 2013. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

3.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  2012.  október 26. napjával kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  



Hatvan Város Önkormányzata a pályázati kiírást – mely jelen határozat 2. sz. mellékletét képezi 
– a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan 
város honlapján közzéteszi.  

Határidő: 2012. október 26. (Közzétételre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján                  

2. napirend: Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat székhelyének 
változásáról, alapító okiratának, társulási megállapodásának módosításáról, a szakmai 
programjának és szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról és kapcsolódó egyéb 
döntésről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, véleménye a bizottság tagjai közül.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző elmondta, hogy a járási hivatalokról kormányrendelet rendelkezik. A 
járási hivatalok székhelyeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet szerint a Hatvani Járási 
Hivatal székhelye: Hatvan. 
Várhatóan 2013. év végére a jelenleg működő okmányirodák Kormányablakokká alakulnak át, 
ennek érdekében már elkezdődött a Kormányablakokban dolgozó leendő munkatársak képzése 
felkészítése. 
 Az önkormányzat tulajdonában lévő, Hatvan, Balassi B. út 14. sz. alatti irodaház jelenleg a 
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként működő Okmányiroda, az ÁNTSZ, valamint a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat elhelyezésére szolgál.  
E három funkciót ellátó szervezet közül 2013. január 1-től a Hatvani Járási Hivatal törzshivatalában 
működne tovább az okmányiroda, szakigazgatási szerveként pedig az ÁNTSZ. Célszerű, hogy a 
Járási Hivatal törzshivatala is ebben az épületben kerüljön elhelyezésre, ezért szükségessé válik a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat áthelyezése egy arra alkalmas, másik épületbe. 
A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonában lévő, Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti, 
jelenleg üresen álló ingatlan nagyságából, elhelyezkedéséből és állagából adódóan átmeneti 
jelleggel alkalmas lenne a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat elhelyezésére 
mindaddig, amíg nem valósul véglegesen az intézmény elhelyezésére szolgáló építmény. 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat székhely változása miatt az intézmény 
minden iratának módosítása szükséges, így az alapító okiratban, a társulási megállapodásban, a 
szakmai programban és a szervezeti és működési szabályzatban módosítani kell az intézmény 
székhelyét. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
majd elmondta, hogy ehhez az előterjesztéshez 7 darab határozati javaslat tartozik, így hét döntést 
kell hozni. 

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

177/2012. (X. 11.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat székhelyének változásáról, 
alapító okiratának, társulási megállapodásának módosításáról, a szakmai programjának és szervezeti 
és működési szabályzatának elfogadásáról és kapcsolódó egyéb döntésről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

 



Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. § c) pontja alapján úgy dönt, hogy bérbe veszi a Hatvan 
és Vidéke Takarékszövetkezettől (3000 Hatvan, Kossuth tér 22.) a pénzintézet tulajdonában lévő 
hatvani 5233 hrsz.-ú, 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti, kivett irodaház megnevezésű, 561 
m2 nagyságú ingatlant 2012. november 1-jétől határozatlan időtartamra a jelen határozat mellékletét 
képező bérleti szerződés tervezet szerint.   
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására. 
 
A 2012. évre vonatkozóan, 500.000,- Ft pénzügyi forrás a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről 
szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre 
áll. A képviselő-testület a bérleti díj összegét a 2013. évi költségvetésében tervezni fogja. 

Határidő: értesítésre, szerződéskötésre: 2012. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

178/2012. (X. 11.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat székhelyének változásáról, 
alapító okiratának, társulási megállapodásának módosításáról, a szakmai programjának és szervezeti 
és működési szabályzatának elfogadásáról és kapcsolódó egyéb döntésről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2008. (I. 29.) számú határozatával 
elfogadott és többször módosított a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító 
Okiratát a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2012. november 1. napi hatályba lépés 
mellett az alábbiak szerint módosítja:  

1. Az Alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. Az intézmény neve, székhelye és címe:  

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

3000 Hatvan, Kossuth tér 15.” 

2. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5. A költségvetési szerv szervezeti egységei és címük: 

5.1. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (szakmai vezető irányításával) 

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. 



- családsegítés feladatellátás  

- gyermekjóléti szolgáltatás 

- Háztartási Adósságkezelő és Tanácsadó Iroda (H.A.K.T.I.) 

5.2. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat  

Speciális Gondozó Szolgálat (szakmai vezető irányításával) 

1. - Pszichiátriai betegek közösségi ellátása  

telephely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. 

2. - Támogató Szolgálat  

telephely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. 

3. - Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye  

telephely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69. 

5.3. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat  

Területi Szociális Ellátó Szolgálat (szakmai vezető irányításával) 

- Idősek nappali ellátása 

telephely: Hajós Alfréd u. 5. 

- Házi segítségnyújtás 

telephely: Kossuth tér 15. 

- Szociális étkeztetés  

telephely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

telephely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. 

5.4. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat  

Egészségügyi Szolgálat  

- Anyatejgyűjtő  

telephely: 3000 Hatvan, Bástya u. 8.  

- Védőnői Szolgálat 



telephely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 17.  

3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 11.  

- Ifjúság-egészségügyi Szolgálat  

telephely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a. , 

3000 Hatvan, Balassi Bálint út 25., valamint 

3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.  

5.5. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat  

Bölcsőde (szakmai vezető irányításával) 

Bölcsőde székhelye: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 1. 

Bölcsőde telephelye: 3000 Hatvan, Mohács u. 3.” 

3. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 

A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Hatvan Város Önkormányzatának tulajdona. Ez 
alól kivételt képez az intézmény székhelye, melyet Hatvan Város Önkormányzata, mint a társult 
önkormányzatok gesztora bérel. 

12.1. Hatvan, Kossuth tér 15. (székhely): 5233 hrsz.  

- hasznos alapterület: 561 m2 

12.2. Hatvan, Balassi Bálint út 25. (telephely): 2869 hrsz.  

- közös használatú ingatlanból: 20 m2 

12.3. Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6. (telephely): 2605/1 hrsz.  

- közös használatú ingatlanból: 18 m2 

12.4. Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 11. (telephely): 2001 hrsz.  

- közös használatú ingatlanból: 90 m2 

12.5. Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69. (telephely): 2288 hrsz.  

- telek: 904 m2  

- hasznos alapterület: 90 m2 

- Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye: 17 fő 



12.6. Hatvan, Bástya u. 8. (telephely): 2690 hrsz.  

- közös használatú ingatlanból: 110 m2 

12.7. Hatvan, Hajós Alfréd u. 5. (telephely): 3978/1 hrsz. 

- telek: 2648 m2  

- hasznos alapterület: 220 m2 

- Idősek Klubja: férőhelyek száma 40 fő 

12.8. Hatvan, Hajós Alfréd u. 1.: 3978/20 hrsz. 

- telek: 2882 m2  

- beépített alapterület: 1458 m2 

- hasznos alapterület: 1114 m2 

- Bölcsőde: férőhelyek száma: 84 fő 

12.9. Hatvan, Horváth Mihály út 17. (telephely): 4568/7/A/5 hrsz.  

- közös használatú ingatlanból: 117 m2 

12.10. Hatvan, Mohács u. 3. (telephely): 2028 hrsz. 

- telek: 909 m2  

- beépített alapterület: 343 m2 

- hasznos alapterület: 221 m2 

- Bölcsőde: férőhelyek száma: 24 fő 

12.11. Hatvan, Vécsey u. 2/a. (telephely): 5296 hrsz.  

- közös használatú ingatlanból: 30 m2 ” 

4. Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16. Hatályba lépés: 

A költségvetési szerv szakfeladat rendje 2010. január 1-jétől hatályos, és 2011. február l-jei, 2011. 
június l-jei, 2012. március 20-i, 2012. szeptember l-jei, valamint 2012. november l-jei hatállyal 
kiegészítésre került.” 

5. Az Alapító Okirat Záró rendelkezések pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 



„Záró rendelkezések: 

A Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alapító okirata 2010. április 15-
én lépett hatályba, amelyet a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézményfenntartó Társulás tagjai 2011. február 1-jei és 2011. június 1-jei hatállyal módosítottak, 
és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás tagjai 2012. 
március 20-ai hatállyal, 2012. szeptember 1-jei hatállyal, valamint 2012. november 1-jei hatállyal az 
alábbi határozatokkal módosítottak: 

Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete …................./2012. (....) sz. határozatával,  

Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete ….................../2012. (....) sz. határozatával,  

Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testülete ….................../2012. (....) sz. határozatával, 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete ….................../2012. (....) sz. határozatával,  

Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete …................../2012. (....) sz. határozatával,  

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete …...................../2012. (....) sz. határozatával, 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete …......./2012. (....) sz. határozatával,  

Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete …..../2012. (….) sz. határozatával. 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete ….…..../2012. (....) sz. határozatával, 

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete ..../2012. (....) sz. határozatával, 

Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete ...….../2012. (....) sz. határozatával.” 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt jóváhagyólag 
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot, továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 

Határidő: 2012. november 1. (Alapító Okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

179/2012. (X. 11.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat székhelyének változásáról, 
alapító okiratának, társulási megállapodásának módosításáról, a szakmai programjának és szervezeti 
és működési szabályzatának elfogadásáról és kapcsolódó egyéb döntésről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 434/2012 (VI. 28.) számú határozatával 
egységes szerkezetben elfogadott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását a társult önkormányzatokkal közös 



megegyezéssel 2012. november 1. napi hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A társulási megállapodás 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5.2. A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye:  

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, Kossuth tér 15.)” 

2. A társulási megállapodás 13.1. pontja helyébe a következ� rendelkezés lép: 

„13.1. A társulási megállapodás határozatlan időtartamra szól, mely valamennyi tag által 
történt jóváhagyást követően 2012. november 1. napján lép hatályba.” 

3.  A társulási megállapodás „Záradék” pontja helyébe a következ� rendelkezés lép: 

„Záradék: 
Jelen megállapodást a társult önkormányzatok az alábbi határozataikkal hagyták jóvá: 
Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
7/2008. (I. 29.) számú határozata, 34/2008. (IV. 8.) számú határozata, 114/2010. (XII. 
14.) számú határozata, 28 /2011. (III. 31.), 20/2012. (III. 31.), 53/2012. (VII. 12.) számú 
határozata, és az  …………/2012. (…) számú határozata 

 
Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
11/2008. (I. 15.) számú határozata, 24/2008. (IV. 14.) számú határozata, 90/2010. (XII. 
7.) számú határozata 20/2011. (III. 30.) számú határozata 21/2012. (II, 22.), 126/2012. 
((VII. 18.) számú határozata és a  ………./2012.  (…) számú határozata 

 
Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
157/2012. (IX. 11.) számú határozata és a  …………./2012. (…) számú határozata  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
14/2008. (I. 29.) számú határozata, 148/2008. (IV. 10.) számú határozata, 412/2008. 
(VIII. 28.) számú határozata, 708/2010. (XII. 16.) számú határozata és 205/2011. (IV. 
28.) számú határozata 93/2012. (II. 22.), 434/2012. (VI. 28.) számú határozata és a 
………/2012. (…) számú határozata 
 
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
8/2008. (I. 30.) számú határozata, 51/2008. (IV. 15.) számú határozata, 263/2010. (XII. 
17.) számú határozata 72/2011. (III. 28.) számú határozata 57/2012. (III. 19.), 146/2012. 
(VII. 23.) számú határozata és a …………/2012. (…) számú határozata 
 
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
102/2012. (IX. 5.) számú határozata és a ………../2012 (…) számú határozata  

 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
3/2008. (I. 29.) számú határozata, 37/2008. (IV. 14.) számú határozata, 108/2010. (XII. 
23.) számú határozata, 33/2011. (IV. 28.) számú határozata 12/2012. (II. 20.), 52/2012. 
(VIII. 29.) számú határozata és a ………/2012. (…) számú határozata 

 
Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 



1/2008. (I. 30.) számú határozata, 14/2008. (IV. 9.) számú határozata, 1/2011. (I. 12.) 
számú határozata, 33/2011. (III. 25.) számú határozata, 18/2012. (III. 19.), 66/2012. 
(VIII. 30.) számú határozata és a ……/2012. (…) számú határozata 

 
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
77/2012. (VIII. 22.) számú határozata  és a ……………/2012. (…) számú határozata 

 
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
182/2012. (VIII. 28.) számú határozata és a ……/2012. (…) számú határozata 

 
Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
65/2012. (VIII. 30.) számú határozata és a …………./2012. (…) számú határozata” 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosításokkal egységes 
szerkezetben elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, továbbá felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét annak aláírására. 
Határidő: 2012. november 1. (Társulási Megállapodás aláírására) 
Felelős Hatvan város polgármestere a Hatóság Iroda útján 

180/2012. (X. 11.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat székhelyének változásáról, 
alapító okiratának, társulási megállapodásának módosításáról, a szakmai programjának és szervezeti 
és működési szabályzatának elfogadásáról és kapcsolódó egyéb döntésről 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 szervezeti és működési szabályzatát elfogadja.   
 
Határidő: 2012. október 15. (szervezeti és működési szabályzat kiadására)                                                       
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

181/2012. (X. 11.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat székhelyének változásáról, 
alapító okiratának, társulási megállapodásának módosításáról, a szakmai programjának és szervezeti 
és működési szabályzatának elfogadásáról és kapcsolódó egyéb döntésről 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 szakmai programját elfogadja.   
 
Határidő: 2012. október  15. (szakmai program kiadására)                                                       
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

182/2012. (X. 11.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat székhelyének változásáról, 
alapító okiratának, társulási megállapodásának módosításáról, a szakmai programjának és szervezeti 
és működési szabályzatának elfogadásáról és kapcsolódó egyéb döntésről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működési engedélyének módosítását 
kezdeményezze.  
 
Határidő: 2012. október 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

183/2012. (X. 11.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat székhelyének változásáról, 
alapító okiratának, társulási megállapodásának módosításáról, a szakmai programjának és szervezeti 
és működési szabályzatának elfogadásáról és kapcsolódó egyéb döntésről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 555/2012. (VIII. 30.) számú határozatának 3. 
pontját hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: azonnal (átvezetésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

3. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 8. földszint 1. szám alatti 
önkormányzati bérlakás bérbeadásáról nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező 
kérelmező részére  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, az 
alábbi határozatot hozta. 

184/2012. (X. 11.) 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. 8. 
földszint 1. szám alatti önkormányzati bérlakást Paseczki Lajosné (lakóhelye: Hatvan, Határ u. 23.) 
részére nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme jogcímen, pályázati 
eljárás mellőzésével bérbe adja a szerződéskötés időpontjától öt év időtartamra határozott időre, az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet 15/A. §-ában rögzített feltételekkel. 

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 


