
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2015. május 27-én (szerda) 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 
Ézsiás Norbert  a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Kovács Éva               aljegyző 
 Komendáné Nagy Márta                       irodavezető 
 Schósz Gabriella       osztályvezető 
 Dudásné Csikós Ágnes                                                   osztályvezető 
                     Illésné M. Eleonóra                          jegyzőkönyvvezető 

Meghívottak:  

 Gulyás Beáta               intézményvezető helyettes 

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: 

48 /2015 (V. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága  
2015. május 27-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés 

1./  Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és  Egészségügyi Szolgálat személyes gondoskodás 
körében nyújtott szolgáltatásairól készült beszámoló elfogadásáról 

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

2./    Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 7. 1/3. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról                          

                      Előterjesztő:     Horváth Richárd polgármester 
                      Előadó:             Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető 

3./  Előterjesztés a Hatvan, Legány Ödön utca 65. tetőtér 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
szociális fecskelakás bérleti szerződésének megszüntetéséről  



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

1. napirend: Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és  Egészségügyi Szolgálat személyes 
gondoskodás körében nyújtott szolgáltatásairól készült beszámoló elfogadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd elmondta, hogy a 
beszámoló egy nagyon jól áttekinthető igényesen elkészített anyag.  

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

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

49/2015. (V. 27.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és  Egészségügyi Szolgálat személyes gondoskodás 
körében nyújtott szolgáltatásairól készült beszámoló elfogadásáról szóló előterjesztést, és a 
következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat által a személyes gondoskodás körében végzett 2014. évi feladatellátásról szóló 
beszámolót, elfogadja.  

Határidő:  2015. június 5. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

2. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 7. 1/3. szám alatti önkormányzati 
bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról                           

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban  
Nádas Sándor képviselő ennél a napirendi pontnál, bejelentette érintettségét, és nem kíván szavazni. 

Ézsiás Norbert képviselő elmondta, hogy számára nem derül ki az előterjesztésből, hogy Nádas 
Sándor képviselő, miért kap lakást: 

Nádas Sándor képviselő elmondta, hogy két és fél éve vált el, és mivel a volt feleségétől még nem 
kapta meg a házból ráeső részt, addig  szeretne segítséget kérni a lakhatása megoldásában. Azt is 
elmondta, hogy ez még egy pár hónapot vesz igénybe, és amint rendeződnek a dolgok, más 
megoldást fog keresni a lakhatása megoldására. 

Ézsiás Norbert képviselő még megkérdezte, hogy fel kell-e újítani a lakást? 

Köves Gáborné a bizottság elnöke elmondta, hogy minimális felújításra szorul a lakás, amit a 
képviselő úr saját költségén meg fog csináltatni. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen, nem szavazat 
nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

50/2015. (V. 27.) 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. 7. 1/3. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Nádas Sándor (lakóhelye: 3000 Hatvan, Harang u. 21.) Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete tagjának nem szociális alapon, pályázati eljárás 
mellőzésével bérbe adja 2015. június 1-jétől bérlő Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületénél meglévő képviselői jogviszonyának fennállásáig, de legfeljebb 2020. május 31-ig, az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet 18. §-ában rögzített feltételekkel. 

Határidő:          2015. május 31.. (értesítésre) 
 Felelős:             a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Kft. útján 

3. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Legány Ödön utca 65. tetőtér 4. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú szociális fecskelakás bérleti szerződésének megszüntetéséről  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik 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: 

51/2015. (V. 27.) 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 tudomásul veszi a szociális fecske lakás bérleti 
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. Felhatalmazza a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-t, mint üzemeltetőt, hogy a 3000 Hatvan, Legány 
Ödön utca 65. tetőtér 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális fecskelakás lakásbérleti 
jogviszonyát közös megegyezéssel megszüntesse 2015. május 31. hatállyal Tóth Beatrix bérlővel az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-ában rögzített feltételekkel. 

Határidő:    2015. május 31. (a bérleti szerződés megszüntetésére) 
Felelős:  a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft. 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 


