
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2018. szeptember 25-én (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Kondek Zsolt     a bizottság elnöke 
Nádas Sándor   a bizottság tagja 
Tarsoly Imre  a bizottság tagja 
Csinger Béla   a bizottság tagja 
Ézsiás Norbert  a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről: 

 Dudásné Csikós Ágnes                osztályvezető 
                     dr. Egyed László                                                   műszaki ügyintéző 
                     Illésné M. Eleonóra                         jegyzőkönyvvezető 

Kondek Zsolt  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 Nádas Sándor 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: 

80 /2018 (IX. 25.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága  
2018. szeptember 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés 

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

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

2./   Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2019. 
évi csatlakozásról 

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

3./     Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 3/8. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti 
szerződésének megszüntetéséről 

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

4./    Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 4. 2/22. szám alatti önkormányzati bérlakás piaci 
alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 



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

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

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

81/2018. (IX. 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 a következő 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 szociális és egészségügyi keretre 
benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel 
támogatja a felsorolt alapítványokat és civil szervezeteket.  
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: 2018. október 15. (értesítésre) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján”. 

2. napirend: Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz való 2019. évi csatlakozásról   

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

82/2018. (IX. 25.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2019 évi 
csatlakozásról szóló előterjesztést és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek: 

 



Határozati javaslat: 

1.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékletét képező 
csatlakozási nyilatkozat aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy 
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához. Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az 
önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát aláírja.  

Határidő: 2018. október 3. (a csatlakozási nyilatkozat aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
2.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a    Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz szükséges 2.500.000,- Ft-ot a 2019. évi 
költségvetésébe betervezi. 

Határidő: 2019. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
3.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. október 5-ig kiírja a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely a határozat 2. sz. 
mellékletét képezi – a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az önkormányzat 
hirdetőtábláján és Hatvan város honlapján közzéteszi.  

Határidő: 2018. október 5. (közzétételre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

                   
4.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. október 5-ig kiírja a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére, akik a 2018/2019. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2019/2020. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely a határozat 3. sz. 
mellékletét képezi – a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az önkormányzat 
hirdetőtábláján és Hatvan város honlapján közzéteszi.  

Határidő: 2018. október 5. (közzétételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 

 



3. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 3/8. szám alatti önkormányzati 
bérlakás bérleti szerződésének megszüntetéséről  

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 5  igen, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta 

83/2018. (IX. 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 közös megegyezéssel megszünteti a 3000 Hatvan, Horváth 
Mihály út 1. 3/8. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyát Baranyi-Rákóczi Júlia 
bérlővel 2018. szeptember 30-i hatállyal, egyúttal felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató 
Kft.-t, mint üzemeltetőt a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntető okirat aláírására az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-ában rögzítettek alapján. 

Határidő: 2018. szeptember 28. (értesítésre) 
Felelős: Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

4. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 4. 2/22. szám alatti önkormányzati 
bérlakás piaci alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

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 5 igen, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta 

84/2018. (IX. 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 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 4. 2/22. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Tóth Gréta Kitti (lakóhelye: 4181 Nádudvar, Kisszőlőskert u. 
5.) részére, a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) pedagógusának 
piaci alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra a szerződéskötés 
időpontjától bérlő Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolánál 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 21. §-ában 
rögzített feltételekkel. 

Határidő: értesítésre: 2018. október 5. 
Felelős: a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. útján 



 

 
 

Kondek Zsolt a bizottság elnöke megköszönte a jelenlevőknek részvételüket, és bezárta az ülést.
  

       k.m.f.    
      

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


