
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2014. szeptember 10-én (szerda) 8:00 órai kezdettel a Polgármesteri 
Hivatal kis tanácskozó 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 
Kocsis Attiláné a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Szabó Ildikó          irodavezető 
 Rékasi Éva       osztályvezető 
 Dudásné Csikós Ágnes                  osztályvezető 
 dr. Egyed László         műszaki 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. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Kocsis Attiláné bizottsági tagot választották.  

Köves Gáborné 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: 

106/2014 (IX. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága  
2014. szeptember 10- i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés: 

1./  Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének módosításáról 

                       Előterjesztő:  Horváth Richárd alpolgármester 
                       Előadó:          Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

2./  Beszámoló a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. első félévi gazdálkodásáról és annak  
pénzügyi teljesítéséről 

                       Előterjesztő:  Horváth Richárd alpolgármester 
                       Előadó:          Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

3./ Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 



                       Előterjesztő:  Horváth Richárd alpolgármester 
                       Előadó:          Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

4./ Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

                       Előterjesztő:  Horváth Richárd alpolgármester 
                       Előadó:          Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

5./   Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2015. 
évi csatlakozásról 

                      Előterjesztő:  Horváth Richárd alpolgármester 
                      Előadó:          Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 

6./ Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 20. 3/10. szám alatti önkormányzati bérlakás nem szociális 
alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

                  Előterjesztő:  Horváth Richárd alpolgármester 
                     Előadó:          Schósz Gabriella irodavezető 

7./   Előterjesztés a Hatvan, Grassalkovich út 3-5. 4/32. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

                    Előterjesztő:  Horváth Richárd alpolgármester 
                     Előadó:          Schósz Gabriella irodavezető 

8./     Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról 
 
               Előterjesztő:   Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
        Előadó:           Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

9./    Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán utca 11. 4/1. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadása 

                     Előterjesztő:  Horváth Richárd alpolgármester 
                     Előadó:          Schósz Gabriella irodavezető 

1. napirend: Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás 
által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének 
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 naprendi 
pontnál két határozati javaslatról kell döntést hozni. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatokat hozta: 

 

 

 



107/2014. (IX. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozat szövege: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat  
1. és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi 
költségvetésének módosítását: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét         296.480 ezer Ft-ban 

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét     297.048 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

Határidő: 2014. szeptember 15. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 

108/2014. (IX. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 
1. és 2. mellékletét képező, a társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének módosítását: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét            296.428- ezer Ft-ban 

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 296.428 - ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

Határidő: 2014. szeptember 15. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 

2. napirend Beszámoló a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által 
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. első félévi 
gazdálkodásáról és annak  pénzügyi teljesítéséről:  

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

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, nem 
szavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



109/2014. (IX. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a s Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. első félévi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek: 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1., 2. és 
3. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. első félévi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
Határidő: 2014. szeptember 15. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 

3. napirend Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

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 Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, nem 
szavazat nélkül, 1 tartózkodással, az alábbi határozatot hozta: 

110/2014. (IX. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

4. napirend: Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről 

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

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, nem 
szavazat nélkül, 1 tartózkodással, az alábbi határozatot hozta: 

111/2014. (IX .10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az  önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

 



Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. I. félévi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 

Határidő: 2014. szeptember 12. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 

5. napirend Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz való 2015. évi csatlakozásról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az ötödik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy az elmúlt évben 9 
diák tanulmányait támogatta Hatvan Város Önkormányzata ezzel az ösztöndíjjal.  
Az önkormányzatok számára a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerben való részvétel 
önkéntes. A települési önkormányzat csak abban az esetben csatlakozhat a pályázat 2015. évi 
fordulójához, ha az Általános Szerződési Feltételek elfogadását igazoló csatlakozási nyilatkozatot a 
Támogatáskezelő részére 2014. október 1-ig benyújtja, és így az általános szerződési feltételek 
szerint a pályázatot 2014. október 3-ig kiírja. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

112/2014. (IX. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2015. évi 
csatlakozásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek: 

Határozat szövege: 
 

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 2015. évi pályázati fordulójához. Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy az 
önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát aláírja.  

 
Határidő: 2014. szeptember 30. (A csatlakozási nyilatkozat aláírására)  
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester 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 2015. évi 
költségvetésébe betervezi. 

 
Határidő: 2015. február 15. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 

 



3.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 3-ig 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 Képviselő-testülete 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: 2014. október 3. (Közzétételre)  
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Hatósági Iroda útján 

                   
4.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 3-ig kiírja a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére, akik a 2014/2015. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2015/2016. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely jelen határozat 3. 
sz. mellékletét képezi – a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az önkormányzat 
hirdetőtábláján és Hatvan város honlapján közzéteszi.  

 
Határidő: 2014. október 3. (Közzétételre) 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Hatósági Iroda útján 

6. napirend Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 20. 3/10. 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.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

113/2014. (IX. 10.) 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, Pázsit u. 20. 3/10. szám 
alatti önkormányzati bérlakást Dósa Jánosné (lakóhelye: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 8. 8/4.) 
takarítónak a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) 
alkalmazottjának nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott 
időtartamra a szerződéskötés időpontjától bérlő Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál fennálló 
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. 



Határidő: értesítésre: 2014. szeptember 15. 
Felelős: a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. útján 

7. napirend Előterjesztés a Hatvan, Grassalkovich út 3-5. 4/32. 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 Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

114/2014. (IX. 10.) 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 3-5. 4/32. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Bártfai Melinda (lakóhelye: 3292 Adács, Kossuth L. u. 45.) 
üzemvezető-helyettesnek a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
alkalmazottjának nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott 
időtartamra a szerződéskötés időpontjától bérlő Hatvani Szociális Szövetkezetnél 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. 

Határidő: értesítésre: 2014. szeptember 15. 
Felelős: a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. útján 

8. napirend: Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok 

elbírálásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a nyolcadik napirendi pontot, majd megkérdezte, 
hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy ennél a 
napirendi pontnál 3 határozati javaslatról kell dönteni. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

115/2014. (IX. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 



15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 150.000,- Ft támogatást nyújt a Magyar Rákellenes Liga által szervezett 
„önkéntes képzés Hatvanban” elnevezésű program megtartásához. 
A Magyar Rákellenes Liga 2015. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg 
felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő:  2014. október 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2015. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Hatósági Iroda útján 

116/2014. (IX. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 

Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 130.000,- Ft támogatást nyújt a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei 
Szervezete által szervezett, „Hatvani véradók társadalmi megbecsülését kifejező rendezvény 
támogatása” című program megtartásához. 
A Magyar Vöröskereszt Hatvani Területi Szervezete 2015. január 10. napjáig köteles a pályázaton 
elnyert teljes összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő:  2014. október 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2015. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Hatósági Iroda útján 

117/2014. (IX. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 80.000,- Ft támogatást nyújt a Brunszvik Kisded Alapítvány, „Piros 
alma odafenn a fán” című program megtartásához. 
A Brunszvik Kisded Alapítvány 2015. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg 



felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő:  2014. október 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2015. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

9. napirend. Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 11. 4/1.. szám alatti önkormányzati 

bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

118/2014. (IX. 10.) 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. 11. 4/1.  
szám alatti önkormányzati bérlakást Magyar Andrea (lakóhelye: 3000 Hatvan, Szapári u. 14.) 
vezető asszisztensnek az  Albert Scweitzer Kórház Rendelőintézet (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 
16.) alkalmazottjának nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott 
időtartamra a szerződéskötés időpontjától bérlő Albert Scweitzer Kórház Rendelőintézetnél 
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. 

Határidő: értesítésre: 2014. szeptember 15. 
Felelős: a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. 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 
      
      
     Kocsis Attiláné 
          jegyzőkönyv hitelesítő 


