
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2011. február 14-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 
kis tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné    a bizottság elnöke 
 Palik Józsefné        a bizottság tagja 

Németh Zsolt  a bizottság tagja 
Csinger Béla a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről:  

 dr. Szikszai Márta                   jegyző 
 Bánkutiné Katona Mária          irodavezető 
 Kovács Imréné                   osztályvezető 
 dr. Borbás Zsuzsanna                        ügyintéző 
                     Illésné M. Eleonóra   jegyzőkönyvvezető 

Köves Gáborné  a  bizottság  elnöke  köszöntötte  a  jelenlévőket,  és  megállapította,  hogy   a 
Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 tagja közül 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.  
Nádas Sándor képviselő úr igazoltan van távol, betegség miatt. 
Az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

10 /2011. (II. 14.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2011. február 14-i rendkívüli ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  
meg: 

Nyílt ülés 

1./ Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata és az önkormányzati intézmények gazdálkodásának 
2010. évi pénzügyi helyzetéről 

                        Előterjesztő:   Szabó Zsolt polgármester 
                        Előadó:           Szabó Zsolt polgármester 

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról 

                        Előterjesztő:   Szabó Zsolt polgármester 
                        Előadó:           Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

3./ Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 3. III/4. szám alatti önkormányzati bérlakás 
közérdekből való bérbeadásáról 

                        Előterjesztő:   Szabó Zsolt polgármester 
                        Előadó:           Schósz Gabriella irodavezető 



1. napirend: Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata és az önkormányzati intézmények 
gazdálkodásának 2010. évi pénzügyi helyzetéről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság egyhangúlag tudomásul 
vette a tájékoztatót az alábbi szöveggel: 

Kivonat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága Szabó 
Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és az 
önkormányzati intézmények gazdálkodásának 2010. évi pénzügyi helyzetéről  szóló tájékoztatót, és 
azt az írásbeli  előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

2. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelettervezetének 
elfogadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd átadta a szót 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető asszonynak, aki a következőket mondta: 

Bánkutiné Katona Mária:  a 2011. évi költségvetési rendelettervezet elkészült, melyet a 
képviselő-testület remélhetőleg a holnapi nap folyamán elfogad. Ez egy kiindulási adat,  közel 400 
millió forint hiánnyal számoltak Céljuk, hogy ezt a hiányt az év folyamán csökkentsék egyrészt a 
bevételek növelésével, másrészt az intézményeknél és a hivatalnál elindult átszervezési 
folyamattal.       

Köves Gáborné a bizottság elnöke megköszönte a tájékoztatást, és megkérdezte, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. 

Palik Józsefné a bizottság tagja aggodalmát fejezte ki az intézmények iránt, mivel szerinte a 
dologi kiadások ilyen mértékű megnyirbálása veszélyezteti az intézmények működését. Ebből 
kifolyólag nem tudja támogatni az előterjesztést. 

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

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, az 
alábbi határozatot hozta. 

11/2011. (II. 14.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 

3. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 3. III/4. szám alatti önkormányzati 
bérlakás közérdekből való bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 



12/2011. (II. 14.) 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 14. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 3. III/4. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Tóth Csabának, Hatvan Város Polgármesteri Hivatala 
Polgármesteri Kabinetfőnökének közérdekből bérbe adja az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére, valamint az elidegenítésből származó bevételek 
felhasználására vonatkozó szabályokról szóló 45/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 13. és 
14. §-ában rögzített feltételekkel. 

 

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 


