
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2015. január 26-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné     a bizottság elnöke 
Kondek Zsolt       a bizottság tagja 
Csinger Béla       a bizottság tagja 
Nádas Sándor   a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Szikszai Márta      jegyző 
 dr. Szabó Ildikó          irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária          irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes                  osztályvezető 
 dr. Egyed László                ügyintéző 
                     Illésné M. Eleonóra                          jegyzőkönyvvezető 

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 Nádas Sándor bizottsági tagot választották. Az ülést megnyitotta, 
majd elmondta, hogy a meghívóban szereplő 3. napirendi pont lekerült a napirendről, nem kerül sor 
a tárgyalására, majd javaslatot tett a többi napirendi pont elfogadására. 

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

1 /2015 (I. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága  
2015. január 26-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés 

1./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

                      Előterjesztő:      Horváth Richárd polgármester 
                      Előadó:              dr. Szabó Ildikó – hatósági irodavezető 
 
2./  Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

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

3./ Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. IV/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti 
szerződésének megszüntetéséről 

         Előterjesztő:     Horváth Richárd polgármester 
                     Előadó:             Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető 



4./  Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 25. 4/2. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti 
szerződésének megszüntetéséről 

                     Előterjesztő:     Horváth Richárd polgármester 
                     Előadó:             Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető 

5./   Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott pályázat kiírásáról 

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

6./  Javaslat a Szociális és Lakásügyi Bizottság 2015. évi munkatervére 

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

Zárt ülés: 

1./ Előterjesztés személyi térítési díj csökkentéséről 

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

1. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke elmondta, hogy Magyarország 2015. évi költségvetése 
rendelkezik a szociális ellátások rendszerének átalakításáról. A 2015. március 1-jén hatályba lépő 
rendelkezések értelmében egyes ellátások megállapítása a járási hivatal hatáskörébe fog átkerülni.  
Az aktív korúak ellátása, ezen belül a rendszeres szociális segély, valamint a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás 2015. március 1-től a járási hivatal hatáskörébe kerül.  

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

2/2015. (I. 26.) 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. 

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

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd átadta a szót 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezetőnek.  

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető elmondta, hogy a módosításra azért került sor, 
mert Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletben átvezetésre kerültek a  költségvetés 
végrehajtása során 2014. október 1-jétől 2014. december 31-ig bekövetkezett változások. 

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



3/2015. (I. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

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.  

3. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. IV/1. szám alatti önkormányzati 
bérlakás bérleti szerződésének megszüntetéséről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, majd elmondta, hogy 
Mikó János önkormányzati lakást kért 2011-ben azzal az indokolással, hogy önkormányzati 
képviselő, közfeladatot lát el. A bizottság határozata szerint Mikó János a lakást képviselői 
jogállására tekintettel kapta meg. Mikó János megbízatása 2014. október 12-én lejárt, ezért kérte 
lakásbérleti szerződésének megszüntetését 2015, január 20-i hatállyal. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen, nem szavazat, és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

4/2015. (I. 26.) 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 2a. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva felhatalmazza a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft.-t, mint üzemeltetőt, hogy a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. IV/1. szám alatti 
önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyát 2015. január 20-i hatállyal, közös megegyezéssel Mikó 
János bérlővel megszüntesse az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-ában rögzítettek alapján. 

4. napirend: ./  Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 25. 4/2. szám alatti önkormányzati 
bérlakás bérleti szerződésének megszüntetéséről 

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 bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen, nem szavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

5/2015. (I. 26.) 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 2a. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva felhatalmazza a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft.-t, mint üzemeltetőt, hogy a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 25. 4/2. szám alatti 
önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyát 2015. február 1-jei hatállyal, közös megegyezéssel 
Nagy Piroska bérlővel megszüntesse az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 



bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-ában rögzítettek 
alapján. 

5. napirend: Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott pályázat kiírásáról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az ötödik 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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatokat hozta: 

6/2015. (I. 26.) 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. melléklete szerinti hatáskörében eljárva a hatvani civil szervezetek 
támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 8. §-ában meghatározott szociális és 
egészségügyi keretre vonatkozó pályázati felhívást 2015. február 1-jén a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal kiírja. 

6. napirend: Javaslat a Szociális és Lakásügyi Bizottság 2015. évi munkatervére 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hatodik napirendi pontot, majd elmondta, hogy a 
Képviselő-testület munkaterve alapján a Szociális és Lakásügyi Bizottság 2015. évi munkaterve 
összeállításra került.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen, nem szavazat, és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

7/2015. (I. 26.) 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 26. §-a alapján a 2015. évi munkatervét jelen határozat melléklete szerint 
elfogadja. 

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 
      
      
     Nádas Sándor 
          jegyzőkönyv hitelesítő 


