
                                                     
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2017. november 28-án (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozótermében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Kondek Zsolt    a bizottság elnöke 
Nádas Sándor   a bizottság tagja 
Tarsoly Imre  a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről: 

 Komendáné Nagy Márta                     irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária          irodavezető 
 dr. Egyed László          műszaki ügyintéző 
                     Illésné M. Eleonóra                          jegyzőkönyvvezető 

Meghívottak: 

 Semperger Katalin      intézményvezető 

Kondek Zsolt  a  bizottság  elnöke  köszöntötte  a  jelenlévőket  és  megállapította, hogy a Szociális 
és Lakásügyi Bizottság 5 tagja közül  3 fő  jelen van, így a bizottság határozatképes. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Nádas Sándor bizottsági tagot választották. Az ülést megnyitotta, 
majd javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

A javaslat elfogadása után a Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

100 /2017 ( XI. 28.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága 
2017. november 28-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés: 

1./     Előterjesztés Hatvan város 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

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

2./   Beszámoló az önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről 

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

3./        Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 24. 4/12. szám alatti önkormányzati lakás bérbe adásáról 
szóló határozat hatályon kívül helyezéséről  

Előterjesztő:    Horváth Richárd polgármester 
  Előadó:            Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  



4,./         Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 14. 2/21. szám alatti önkormányzati lakás bérbe 
adásáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről  

Előterjesztő:    Horváth Richárd polgármester 
  Előadó:            Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  

5./         Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 15. 4/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti 
szerződésének meghosszabbításáról 

Előterjesztő:    Horváth Richárd polgármester 
  Előadó:            Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
 
6./    Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 
önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról 

Előterjesztő:    Horváth Richárd polgármester 
  Előadó:            dr. Veres András ügyvéd 

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

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

8./       Beszámoló a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról   

             Előterjesztő:      Horváth Richárd polgármester 
                         Előadó:     Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

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

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

10./   Előterjesztés  a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, valamint Szakmai programjának módosításáról 

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

Zárt ülés: 

1./          Előterjesztés lakáscélú helyi támogatással kapcsolatos döntés javításáról 

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

        2./    Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra érkezett 
kérelmek elbírálásáról 

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



1 napirend: Előterjesztés Hatvan város 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

Kondek Zsolt a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, és megkérdezte, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.  

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

101/2017. (XI. 28.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta Hatvan város 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

2. napirend: Beszámoló az önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről 

Kondek Zsolt a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, és megkérdezte, hogy van-
e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.  

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

102/2017. ( XI. 28.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámolót, és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. I-III. negyedévi 
gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel 
együtt jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: 2017. november 30. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

3.  napirend: Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 24. 4/12. szám alatti önkormányzati lakás bérbe 
adásáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről  

 Kondek Zsolt a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.  

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

 

 



103/2017. (XI. 28.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a Baptista 
Szeretetszolgálat Hegymenet Klub Szenvedélybetegek és Fogyatékos Személyek Nappali 
Intézménye (Székhely: 3000 Hatvan, Csaba vezér u. 6.) szociális segítője, Maróti Ildikó (lakóhelye: 
3000 Hatvan, Tabán út 14. 3/11.) részére a 3000 Hatvan, Pázsit u. 24. 4/12. szám alatti 
önkormányzati lakás bérbe adására vonatkozó 69/2017. (VIII. 29.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi, tekintettel arra, hogy nevezett a bérleti jogról lemondott 

Határidő: 2017. december 5. (értesítésre) 
Felelős: a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

4 napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 14. 2/21. szám alatti önkormányzati 
lakás bérbe adásáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről  

Kondek Zsolt a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy van-
e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. 

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

104/2017. ( XI. 28.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a Hatvani 
Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (3000 Hatvan, Ratkó József u. 10.) testnevelő 
pedagógusa, Sátorhegyi Kata (lakcíme: 7100 Szekszárd, Kölcsey lakótelep 1.) részére a 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán u. 14. 2/21. szám alatti önkormányzati lakás bérbe adására vonatkozó 
70/2017. (VIII. 29.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, tekintettel arra, hogy nevezett a 
bérleti jogról lemondott. 

Határidő: értesítésre: 2017. december 5. 
Felelős: a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

5 napirend: Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 15. 4/1. szám alatti önkormányzati bérlakás 
bérleti szerződésének meghosszabbításáról  

Kondek Zsolt a bizottság elnöke ismertette a ötödik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. 

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

105/2017. ( XI. 28.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

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 2i. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva Speck János részére nem szociális alapon, pályázati eljárás 
mellőzésével bérbe adott Hatvan, Pázsit u. 15. 4/1. szám alatti lakás bérleti szerződését 
meghosszabbítja nem szociális alapon, pályázat mellőzésével, közérdekű bérlet jogcímen 2022. 
november 20-ig terjedő időtartamra. 



Határidő: értesítésre: 2017. december 5. 
Felelős: a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

6 napirend: Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 
megkötött önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról  

Kondek Zsolt a bizottság elnöke ismertette a hatodik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. 

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

106/2017. ( XI. 28.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

.Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az, a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 
önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és a következő határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 
2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Kft.-vel az önkormányzati tulajdonban álló lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére vonatkozóan megkötött közszolgáltatási 
szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal, változásokkal egységes szerkezetbe foglalva 
közös megegyezéssel módosítja. 

A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határidő: 2017. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

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

Kondek Zsolt a bizottság elnöke ismertette a hetedik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. 

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

107/2017. ( XI. 28.) 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 

 



8. napirend: Beszámoló a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról   

Kondek Zsolt a bizottság elnöke ismertette a nyolcadik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a beszámolóval kapcsolatban. Elmondta, hogy itt két határozati 
javaslatról kell szavazni. 

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

108/2017. ( XI. 28.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról szóló beszámolót és a  
következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma 
vásárlási akcióról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

109/2017. ( XI. 28.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról szóló beszámolót és a  
következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kedvezményes burgonya-, alma- és 
hagymavásár során megmaradt terményeket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Hatvani 
Csoportja részére adományozza.  
 
Határidő: 2017. december 20. (a termény átadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

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

Kondek Zsolt a bizottság elnöke ismertette a kilencedik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.  

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

 

 



110/2017. ( XI. 28.) 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 

10.  napirend: Előterjesztés  a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának, valamint Szakmai programjának módosításáról  

Kondek Zsolt a bizottság elnöke ismertette a tízedik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy itt két határozati 
javaslatról kell szavazni.  

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

111/2017. ( XI. 28.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

.Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, valamint Szakmai programjának módosításáról szóló előterjesztést és a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.   
 
Határidő:  2018. január 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

112/2017. ( XI. 28.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

.Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, valamint Szakmai programjának módosításáról szóló előterjesztést és a következő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat Szakmai programját.  
 
Határidő:  2018. január 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 



 

Kondek Zsolt a bizottság elnöke megköszönte a jelenlevőknek részvételüket, és elrendelte a zárt 
ülést.    

       k.m.f.    
      

                  Kondek Zsolt           Nádas Sándor 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke                                                jegyzőkönyv hitelesítő 
 


