
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2015. június 24-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: 

 Komendáné Nagy Márta                       irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes                                                   osztályvezető 
 dr. Egyed László                                                                  ügyintéző 
                     Illésné M. Eleonóra                          jegyzőkönyvvezető 

Meghívottak:  

 Abonyi Tünde      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: 

52 /2015 (VI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága  
2015. június 24-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

1./    Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

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

2./  Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott pályázatok 2015. évi második félévi kiírásáról 

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

3./ Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán út 2. 1/15. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
lakásbérleti szerződésének megszüntetéséről  

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



4./   Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 3. földszint 1. szám alatti önkormányzati bérlakás 
bérleti szerződésének megszüntetésére 

                  Előterjesztő:     Horváth Richárd polgármester 
                   Előadó:            Schósz Gabriella településfejlesztő osztályvezető 

5./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

     Előterjesztő:     Horváth Richárd polgármester 
                 Előadó:            Schósz Gabriella településfejlesztő osztályvezető 

6./ Előterjesztés a lakáskoncepció elkészítésének ütemezéséről 

                  Előterjesztő:     Horváth Richárd polgármester 
                  Előadó:            Schósz Gabriella településfejlesztő osztályvezető 

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

              Előterjesztő:     Horváth Richárd polgármester 
               Előadó:            Schósz Gabriella településfejlesztő osztályvezető 

8./    Előterjesztés a Hatvan, Szabadság út 25. 3/28. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti 
szerződésének megszüntetéséről 

               Előterjesztő:     Horváth Richárd polgármester 
               Előadó:            Schósz Gabriella településfejlesztő osztályvezető 

9./ Előterjesztés szociális fecskelakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 

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

10./ Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt feladatainak 
ellátásáról                  

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

1./ Előterjesztés "Hatvan Város Díszpolgára" cím adományozásáról 

                  Előterjesztő:a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
                  Előadó:      dr. Kovács Éva aljegyző 

2./  Előterjesztés a Hatvan, Pázsit utca 5. 3/10. szám alatti szociális bérlakás bérleti jogviszonyának 
folytatása 

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

1. napirend: Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

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



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

53/2015. (VI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

2. napirend: Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott pályázatok 2015. évi második félévi kiírásáról 

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: 

54/2015. (VI. 24.) 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. augusztus 1. napján a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal kiírja. 

3. napirend  Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán út 2. 1/15. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú lakásbérleti szerződésének megszüntetéséről  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot és elmondta, hogy a 
lakás bérlője kérte a lakásbérleti szerződés megszüntetését. 

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

55/2015. (VI. 24.) 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 út 2. 1/15. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú lakás lakásbérleti jogviszonyát közös megegyezéssel megszüntesse 2015. 
június 30. hatállyal Csábi Ferencné 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. (értesítésre) 



Felelős:                    a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Kft. útján 

4. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 3. földszint 1. szám alatti 
önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének megszüntetésére  

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 5 igen, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatokat hozta: 

56/2015. (VI. 24.) 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. 3. földszint 1. szám 
alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyát 2015. július 1-jei hatállyal, közös megegyezéssel 
Palásthy Máté bérlővel megszüntesse az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-ában rögzítettek 
alapján. 

Határidő:           2015. június 30. (értesítésre) 
Felelős:  a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Településfejlesztési osztály. útján. 

5. 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 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 5 igen, nem szavazat, és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

57/2015. (VI. 24.) 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 

6. napirend: Előterjesztés a lakáskoncepció elkészítésének ütemezéséről / 

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



58/2015. (VI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

.Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a lakáskoncepció elkészítésének ütemezéséről szóló előterjesztést és a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal Hatósági Irodáját, vizsgálja felül a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 
közreműködésével a szociális alapon bérbe adott lakások bérlői jogosultságát a bérletek 2015. 
május 31-i állapota szerint. 

Határidő: 2015. szeptember 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

59/2015. (VI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a lakáskoncepció elkészítésének ütemezéséről szóló előterjesztést és a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal Gazdálkodási Irodáját és Településfejlesztési Osztályát, hogy a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel együtt mérje fel az önkormányzati lakások műszaki állapotát, ez 
alapján készítsen javaslatot a lakások felújítására, eladására, a lakások önkormányzati vagyonban 
tartására vonatkozóan. 

Határidő: 2015. szeptember 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Településfejlesztési Osztály útján” 

60/2015. (VI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a lakáskoncepció elkészítésének ütemezéséről szóló előterjesztést és a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

.Határozati javaslat:  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal Településfejlesztési Osztályát, hogy a 10 főnél több alkalmazottat foglalkoztató gazdasági 
társaságokat tájékoztassa a lakások bérletének, esetleges megvásárolhatóságának lehetőségéről. 
Kérjen a cégektől nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy kívánnak-e az önkormányzattól lakást 
bérelni, esetleg vásárolni. 
 
Határidő: 2015. szeptember 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 



61/2015. (VI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a lakáskoncepció elkészítésének ütemezéséről szóló előterjesztést és a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

.Határozati javaslat:  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal Településfejlesztési Osztályát, hogy az önkormányzati lakások bérlőit írásban keresse meg 
és kérjen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy - amennyiben arra lehetőség nyílik - kívánnak-e 
önkormányzati lakást vásárolni. 

Határidő: 2015. szeptember 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

62/2015. (VI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a lakáskoncepció elkészítésének ütemezéséről szóló előterjesztést és a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

.Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft.-t, hogy készítsen összehasonlító kimutatást arra vonatkozóan, hogy a lakások 
bérbeadási jogcímeinél meghatározott egyes bérleti díjak mennyiben térnek el a településen a 
magánforgalomban kialakult bérleti díjtól, illetve más településeken meghatározott önkormányzati 
bérleti díjaktól. 

Határidő: 2015. szeptember 15. 
Felelős: Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

63/2015. (VI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a lakáskoncepció elkészítésének ütemezéséről szóló előterjesztést és a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

.Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft.-t, készítsen kimutatást arra vonatkozóan, hogy – figyelembe véve valamennyi 
lakásüzemeltetéssel összefüggésben felmerülő fajlagos költséget - az milyen arányban térül meg a 
szociális alapon, költségelven valamint piaci alapon bérbe adott lakások vonatkozásában. 

Határidő: 2015. szeptember 15. 
Felelős: Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 



64/2015. (VI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a lakáskoncepció elkészítésének ütemezéséről szóló előterjesztést és a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

.Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft.-t, vizsgálja felül az önkormányzati bérlakások bérleti díját lakástípusonként a 
fajlagos költség megtérülése alapján és erről készítsen részletes tájékoztatást a képviselő-testület 
részére. 

Határidő: 2015. szeptember 15. 
Felelős: Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

65/2015. (VI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a lakáskoncepció elkészítésének ütemezéséről szóló előterjesztést és a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

.Határozati javaslat: 

Hat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan-Nagygomboson lévő 33 lakásból 
jelenleg üresen álló alábbi 21 lakást nem lakás célú helyiséggé nyilvánítja, lakásként történő 
nyilvántartásukat megszünteti.  

Lakcím 

 Helyrajzi szám Nyilvántartási 
szám 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00444/1 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00444/2 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00446/1 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00446/2 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00446/3 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00446/4 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00446/5 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00448/1 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00448/2 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00449/1 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00449/2 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00449/3 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00450/1 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00451/1 



Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00453/2 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00453/3 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00453/4 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00453/9 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00455/2 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00455/3 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00455/4 

A képviselő-testület felkéri a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, 
hogy a változást a közmű-üzemeltetők és szolgáltatók felé jelentse be. 

Határidő: 2015. július 15. 
Felelős: Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

66/2015. (VI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a lakáskoncepció elkészítésének ütemezéséről szóló előterjesztést és a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

.Határozati javaslat:  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatalt, hogy készítse el Hatvan város lakáskoncepcióját.  

Határidő: 2015. október 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály és a Hatósági Iroda útján 

7. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 3. földszint 1. 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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

67/2015. (VI. 24.) 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. 3. 
földszint 1. szám alatti önkormányzati bérlakást Hellebrand Hajnalka (lakóhelye: Budapest XX. 
kerület, Baross u. 3. 4/71.) mentőtisztnek, az Országos Mentőszolgálat Heves Megyei 
Mentőszervezet Hatvani Mentőállomása (3000 Hatvan, Nagyteleki út 2.) alkalmazottjának nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja 2015. július 3-tól határozott időtartamra,  
bérlő Hatvani Mentőállomáson 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, szerződéskötésre: 2015. június 30. 
  Felelős:  a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatvani Városgazdálkodási 

Nonprofit Közhasznú Kft. útján 

8. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Szabadság út 25. 3/28. szám alatti önkormányzati 
bérlakás bérleti szerződésének megszüntetéséről  

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

68/2015. (VI. 24.) 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, Szabadság út 25. 3/28. szám alatti 
önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyát 2015. július 1-jei hatállyal, közös megegyezéssel dr. 
Szikszai Márta bérlővel megszüntesse az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-ában rögzítettek 
alapján. 

Határidő:               értesítésre, szerződéskötésre: 2015. június 30. 
  Felelős:  a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Kft. útján 

9. napirend: Előterjesztés szociális fecskelakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a kilencedik napirendi pontot, majd elmondta, hogy 
két szociális fecskelakás pályázata kerül kiírásra, melynek beadási határideje 2015. augusztus 14-e.  

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

69/2015. (VI. 24.) 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 3000 Hatvan, Legány Ödön út 
65. emelet. 4., valamint a 3000 Hatvan, Legány Ödön utca 63. fsz. 4. szám alatti szociális 
fecskelakások bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatokat kiírja 

Határidő:                2015. július 1.( a pályázat kiírására) 
 Felelős:   a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda. útján 

10. napirend Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt 
feladatainak ellátásáról  



Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a tizedik napirendi pontot és elmondta, hogy a 
beszámoló részletesen bemutatja az intézményt, gazdálkodását, az ott folyó munkát, a hajléktalan 
személyek számára nyújtott ellátásokat, és a részükre szervezett programokat. 
Bemutatja az intézmény pályázati tevékenységét, amelyek segítségével bővíteni tudják a nyújtandó 
szolgáltatásokat. 
A Szolgálat nem csak a lakosságszámnak megfelelő kötelező ellátást – nappali melegedőt - biztosít 
a hajléktalan személyek részére, hanem november 1. és április 30. közötti időszakban éjjeli 
menedékhelyként is szolgál. 

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

70/2015. (VI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

.Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolót és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés 
Háza által a hajléktalan ellátás keretében végzett munkáról készült beszámolót 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 
      
      
     Csinger Béla 
           jegyzőkönyv hitelesítő 


