
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2013. november 25-én (hétfő 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

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

Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Szikszai Márta                                                                    jegyző 
 dr. Szabó Ildikó                     irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes                 osztályvezető 
 dr Egyed László                                                                  ügyintéző 
                     Illésné M. Eleonóra                         jegyzőkönyvvezető 
Meghívottak:  

  Semperger Katalin                             intézményvezető 

Köves Gáborné  a  bizottság  elnöke  köszöntötte  a  jelenlévőket  és  megállapította, hogy a 
Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 tagja közül 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kocsis Attiláné bizottsági tagot választották meg. 

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

136/2013 (XI. 25.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

„Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    
Bizottsága  2013. november 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés: 

1./  Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának 
és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 

                      Előterjesztő:     Hatvan város polgármestere 
                      Előadó:             dr. Szabó Ildikó - hatósági irodavezető 

2./ Tájékoztató a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. I-III. Negyedéves 
költségvetésének teljesítéséről 

                     Előterjesztő:      Hatvan város polgármestere 
                     Előadó:              dr. Szabó Ildikó - hatósági irodavezető 

3./  Tájékoztató  a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetésének elfogadásáról 

                     Előterjesztő:    Hatvan város polgármestere 
          Előadó:            dr. Szabó Ildikó - hatósági irodavezető 



4./ Előterjesztés a Hatvan, Hatvanas u. 7. földszint 2. szám alatti önkormányzati lakás nem szociális 
alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő használatba adásáról 

                     Előterjesztő:  Szabó Zsolt polgármester 
                     Előadó:         Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
5./ Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 8. 7/3. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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

6./ Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 12. földszint 3. szám alatti önkormányzati lakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásról 

                    Előterjesztő:     Szabó Zsolt polgármester 
                    Előadó:             Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
7./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

Zárt ülés: 

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

                    Előterjesztő:      Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
                    Előadó:              Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

2./ Előterjesztés szociális bérlakás bérleti jogviszonyának folytatásáról 

                    Előterjesztő:      Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
                    Előadó:              Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

3./ Előterjesztés fecskelakásra vonatkozó pályázat visszavonásáról 

                   Előterjesztő:      Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
                   Előadó:              Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

 

1. napirend: Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási 
megállapodásának és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának 
módosításáról 
 
Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy ennél a napirendi 
pontnál, két határozati javaslat van, de csak egyszer kell megszavazni. 

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: 

 



137/2013. (XI. 25.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös 
megegyezéssel 2014. január 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe 
foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Megállapodását. A 
képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét annak aláírására. 

Határidő:  2013. november 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

138/2013. (XI. 25.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról szló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Alapító Okiratát 2014. január 1. napi hatályba lépés mellett a társult önkormányzatokkal 
közös megegyezéssel a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően 
módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

Határidő:  2013. november 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

2. napirend: Tájékoztató a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. I-III. 
Negyedéves költségvetésének teljesítéséről  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd átadta a szót dr. 
Szabó Ildikó irodavezetőnek. 
dr. Szabó Ildikó elmondta, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi törvény végrehajtásáról 
rendelkező rendelet alapján a társulás tanácsát tájékoztatni kell a 2013. I-III. negyedévi  
gazdálkodás költségvetési előirányzatainak időarányos alakulásáról, a költségvetés teljesüléséről. 

A Magyar Államkincstár 2013. szeptember 9-én kelt tájékoztató levelében leírta, hogy a társulás 
által átvett Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat, mely önálló költségvetési szerv, 



teljes éves tevékenysége attól függetlenül, hogy év közben került át a Társuláshoz, év elejétől a 
társulásnál kell szerepeltetni az Intézmény költségvetési adatait. Így kikerül Hatvan város 
önkormányzati költségvetéséből, mint Intézmény.  
A Társulásnak 2013. szeptember 30-ig csak az intézményfinanszírozással kapcsolatosan volt 
kiadása. 

Köves Gáborné a bizottság elnöke tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy ennél a napirendi pontnál, 
csak tudomásul kell venni a tájékoztatót, nem kell szavazni. A Szociális és Lakásügyi Bizottság 
egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót az alábbi szöveggel: 

Kivonat szövege:   

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága Szabó 
Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás 2013. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót, és azt az írásbeli 
előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

3. napirend: Tájékoztató  a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás 
által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetésének 
elfogadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, majd elmondta, hogy ez 
a napirendi pont is tájékoztató, nem kell szavazni. A Szociális és Lakásügyi Bizottság egyhangúlag 
tudomásul vette a tájékoztatót az alábbi szöveggel: 

Kivonat szövege:  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága Szabó 
Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi 
költségvetésének elfogadásáról szóló tájékoztatót, és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően 
egyhangúlag tudomásul vette. 
 

4. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Hatvanas u. 7. földszint 2. szám alatti önkormányzati 
lakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő használatba adásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot, majd elmondta, hogy a 
Magyar Természettudományi Múzeum főigazgató-helyettese azzal a kéréssel fordult az 
Önkormányzatához, hogy hét muzeológus részére biztosítson önkormányzati bérlakást. A Magyar 
Természettudományi Múzeum munkatársai 2013. november 18-tó1 2014. március 29-ig végeznek 
munkát  a leendő vadászati múzeumban  

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 
határozatot hozta: 

139/2013. (XI. 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 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Hatvanas u. 7. földszint 2. 
szám alatti önkormányzati lakást a Magyar Természettudományi Múzeum (1088 Budapest, Baross 



u. 13.) részére nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével, a leendő vadászati múzeum 
múzeumi funkciónak telepítésére és a kiállítások megépítésére, mint különös méltánylást érdemlő 
esetre tekintettel, ellenérték nélkül használatba adja határozott időtartamra 2013. november 18-tó1 
2014. március 29-ig az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 18. §-ában rögzített feltételekkel. 
 
5. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 8. 7/3. szám alatti önkormányzati 
bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az ötödik napirendi pontot, majd elmondta, hogy a 
Csicsergő Óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult az Önkormányzatához, hogy Mihályiné Tasi Edit 
óvodapedagógus részére biztosítson önkormányzati bérlakást. Mihályiné Tasi Edit 1991-től az 
óvoda alkalmazottja. Családi okok miatt jelenleg albérletben lakik két felnőtt korú gyermekével. 

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: 

140/2013. (XI. 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 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 8. 7/3.  
szám alatti önkormányzati bérlakást Mihályiné Tasi Edit (lakóhelye: 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás 
u. 11. 4/10.) óvodapedagógusnak, a Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) 
közalkalmazottjának nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott 
időtartamra a szerződéskötés időpontjától bérlő Csicsergő Óvodánál meglévő alkalmazotti 
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. 

6. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 12. földszint 3. szám alatti 
önkormányzati lakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő 
bérbeadásról 
Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hatodik napirendi pontot, majd elmondta, hogy a. az 
FC Hatvan Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult az Önkormányzatához, hogy az egyesület 
részére biztosítson önkormányzati lakást. A futball klub elnöke kérelmében előadta, hogy a csapat 
szakmai stábja és a játékoskeret tagjai részére az utazási költségek csökkentése érdekében 
szeretnének folyamatos szállást biztosítani. Ezt elsősorban a bajnoki mérkőzések és a 
versenyrendszer átszervezése miatt megnövekedett utazási távolságok indokolják 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A 
Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 

141/2013. (XI. 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 2. pontja 



szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 12. szám 
alatti önkormányzati lakást az FC Hatvan Egyesület (3000 Hatvan, Népkert Sporttelep) részére nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja 2014. január 6-tól öt év határozott 
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 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 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

142/2013. (XI. 25.) 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. 

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 

                            Kocsis Attiláné 
                                                      jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 


