
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2012. december 5-én (szerda) 8:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 
szociális osztályán megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

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

Polgármesteri Hivatal részéről:  

 dr. Egyed László                       ügyintéző  
 Nagyné Horváth Judit            ügyintéző 
                     Illésné M. Eleonóra                         jegyzőkönyvvezető 

Köves Gáborné  a  bizottság  elnöke  köszöntötte  a  jelenlévőket. Megállapította,  hogy   a 
Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 tagja közül 3 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.  
Az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

215//2012. (XII 5.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

„Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2012. december 5-i rendkívüli ülésének napirendjét  a  következők  szerint  állapította  
meg: 

Nyílt ülés: 

1./ Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 14. földszint 1. szám alatti önkormányzati bérlakás 
nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

                    Előterjesztő:  Szabó Zsolt polgármester 
                                            Előadó:         Schósz Gabriella irodavezető  

Zárt ülés: 

1./  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra érkezett 
kérelmek elbírálásáról  

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

 



.1. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 14. földszint 1. szám alatti 
önkormányzati bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő 
bérbeadásáról 

Köves Gábornéa bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot. Elmondta, hogy a  Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat intézményvezetője, Zsitvay Katalin azzal a kéréssel 
fordult a bizottságához, hogy a szolgálat közalkalmazottja, Gábor Zoltánné aki 2011. október 10-től 
dolgozik az intézményben. A kérelmező kapcsolata férjével megromlott, két kiskorú gyermekével 
együtt szeretnének kikerülni a konfliktusokkal terhelt környezetből. Gábor Zoltánné alacsony 
jövedelemmel rendelkezik, ezért a piaci alapú lakásbérlet bérleti díja anyagilag jelentősen 
megterhelné a családi költségvetést. Nevezett a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálatnál szociális alapellátás körébe tartozó tevékenységet lát el, jól képzett, lelkiismeretes, 
munkájára igényes szakember. 

A benyújtott kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy az megfelel a lakásrendeletben 
előírtaknak, valamint a bérbeadást a közérdekű feladatot ellátó szervezet vezetője írásban 
kezdeményezte. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést.  

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, az 
alábbi határozatokat hozta. 

216/2012. (XII. 5.) 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. 14. 
földszint 1. szám alatti önkormányzati bérlakást Gábor Zoltánné (lakcíme: 3015 Csány, Major u. 
33.) a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat közalkalmazottjának nem szociális 
alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra a szerződéskötés 
időpontjától bérlő Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatnál meglévő közalkalmazotti 
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. 

 

Köves Gáborné a bizottság elnöke megköszönte a jelenlevőknek részvételüket, és elrendelte a zárt 
endkívüli ülést. 

       k.m.f. 

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


