
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2015. március 25-én (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis ovális 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 
Ézsiás Norbert  a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről: 

 Komendáné Nagy Márta                       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 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Csinger Béla bizottsági tagot választották. 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: 

21 /2015 (III. 25.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága  
2015. március 25-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:            Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

   2./   Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. közötti 
időszakra vonatkozó gazdasági programjáról 

                        Előterjesztő:     Horváth Richárd polgármester 
                        Előadó:            Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető 

3./  Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról 

         Előterjesztő:     a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 



                     Előadó:            Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

4./  Előterjesztés a Hatvan, Grassalkovich út 3-5. 4/32. szám alatti önkormányzati bérlakás 
bérleti szerződésének megszüntetéséről 

                  Előterjesztő:         Horváth Richárd polgármester 
                    Előadó:                Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető 

5/  Előterjesztés a köztemetési feladat ellátásáról szóló szerződésről  

                      Előterjesztő:     Horváth Richárd polgármester 
                      Előadó:             Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

6./         Előterjesztés a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodásokról 

                      Előterjesztő:     Horváth Richárd polgármester 
                      Előadó:             dr. Szikszai Márta jegyző 

1./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Köves Gáborné a bizottság elnöke elmondta, hogy Hatvan Város Önkormányzata a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokat a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat keretében 
biztosítja Az ellátást igénybe vevő személy az igénybe vett szolgáltatások után személyi térítési 
díjat fizet a jövedelmi helyzete alapján. Az elmúlt évhez viszonyítva a szociálisan rászorulók 
részére megállapított személyi térítési díjak változatlanok maradtak. A támogató szolgáltatásnál az 
igénybevétel költsége a szociálisan nem rászoruló személyek esetében került változtatásra.  

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

22/2015. (III. 25.) 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. 
közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjáról 

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

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

23/2015. (III. 25.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. közötti időszakra 
vonatkozó gazdasági programjáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 



javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2015-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Programját elfogadja. 

3. napirend: Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok 
elbírálásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy a Szociális és 
Lakásügyi Bizottság 2015. év I. félévben 450.000 Ft támogatást állapíthat meg. A pályázat beadási 
határideje 2015. március 3. napján lejárt. Határidőn belül négy érvényes pályázat érkezett, így a 
támogatás a négy pályázó között lett szétosztva. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, A bizottság elnöke még hozzáfűzte, hogy ennél a napirendi 
pontnál négy határozati javaslatról kell döntést hozni. A Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

24/2015. (III. 25.) 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 50.000,- Ft támogatást nyújt a „Hatvani Tűzkerék Alapítvány” A 
beszédben akadályoztatott és nehezen kezelhető gyermekekért valamint a Lelki Elsősegély 
telefonszolgálathoz forduló lakosságért részére, a lelki elsősegély telefonszolgálat önkéntes 
stábjának szupervíziójához és szakmai programokon való részvételéhez. 
„A Hatvani Tűzkerék Alapítvány” 2016. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes 
összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll 
Határidő:  2015. április 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2016. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

25/2015. (III. 25.) 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 Hatvan Város és Környéke 



Mozgáskorlátozottainak Egyesülete részére, az egész napos figyelemfelkeltő rendezvény 
fogyatékkal élők elfogadásáról, társadalmi integrációjáról, a hátrányos megkülönböztetésről című 
rendezvény megtartásához.  
Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete 2016. január 10. napjáig köteles a 
pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló 
benyújtására.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
Határidő:  2015. április 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2016. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

26/2015. (III. 25.) 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 50.000,- Ft támogatást nyújt Brunszvik Kisded Alapítvány részére a 
Magyar Mozgáskotta Módszer „Kis” alapkészlet csomag megvásárlásához.   
A Brunszvik Kisded Alapítvány 2016. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg 
felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  

Határidő:  2015. április 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2016. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

27/2015. (IIII. 25.) 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-testületn 

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 az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány 
gyermeknapi szűrőnap című rendezvényének megtartásához.  
Az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány 2016. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert 
teljes összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.  



A pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll 

Határidő:  2015. április 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2016. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján” 

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

28/2015. (III. 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 2a. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva felhatalmazza a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft.-t, mint üzemeltetőt, hogy a 3000 Hatvan, Grassalkovich út 3-5. 4/32. szám alatti 
önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyát 2015. március 13-i hatállyal, közös megegyezéssel 
Bártfai Melinda bérlővel megszüntesse az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-ában rögzített 
feltételekkel. 

5. napirend: Előterjesztés a köztemetési feladat ellátásáról szóló szerződésről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az ötödik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban.  
Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető elmondta, hogy a szociális törvény úgy rendelkezik, hogy a 
haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat gondoskodik az elhunyt személy 
közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles 
személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.  
Árajánlatot kértünk a Hatvan városban temetkezési feladatot ellátó vállalkozásoktól. 
A megkeresésre két árajánlat érkezett: az egyik a HEV-TEM 2003 Temetkezési Szolgáltató Kft, a 
másik az„Autó-Agró” Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 
Az Autó-Agró” Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft adta a jobb ajánlatot, amely 93.500 
Ft-ról szól. 

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

29/2015. (III. 25.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a köztemetési feladat ellátásáról szóló szerződésről elfogadásáról szóló előterjesztést 



és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott közköltségen történő eltemetés feladatának ellátására 
határozatlan időre szerződést köt az „Autó-Agró” Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társasággal (3000 Hatvan, Hunyadi tér 5.). 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
szerződés aláírására. 

Határidő:  2015. április 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

.6./  Előterjesztés a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodásokról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hatodik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy az Új-hatvani 
szociális bolt bezárásra kerül, helyette a COOP ABC lesz az  új elfogadóhely. 

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

20/2015. (II. 25.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodásokról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a COOP Star Kereskedelmi Zrt.-vel (5100 
Jászberény, Ady E. út 22.) szociális vásárlási kedvezmény nyújtására a határozat mellékletét képező 
okirat szerinti tartalommal megállapodást köt. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2015. április 15. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

Köves Gáborné a bizottság elnöke megköszönte a jelenlevőknek részvételüket, és bezárta az ülést.
  

       k.m.f. 

Illésné Majláti Eleonóra           Köves Gáborné 
   jegyzőkönyvvezető                  a  Szociális és Lakásügyi Bizottság 
                  elnöke 
      
      
     Csinger Béla 
          jegyzőkönyv hitelesítő 


