
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága  2012. február 9-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 

Nádas Sándor               a bizottság tagja 
Németh Zsolt  a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről:  

 Bánkutiné Katona Mária          irodavezető 
 Kovács Imréné                  osztályvezető 
                     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.  
Az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

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

15 /2012. (II. 9.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2012. február 9-i rendkívüli ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  
meg: 

Nyílt ülés: 

1./ Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról 

                        Előterjesztő:   Szabó Zsolt polgármester 
                        Előadó:          Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

1. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetének 
elfogadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd átadta a szót 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető asszonynak. 

Bánkutiné Katona Mária elmondta, hogy nehéz helyzetben voltak a rendelettervezet 
összeállításakor, nem csak anyagi, hanem a jogszabályváltozások miatt is. December hónapban 
változott az államháztartási törvény. A könyvvizsgáló úr, a mai nappal elküldi az ajánlást, amit 
mindenki meg fog kapni, még a testületi ülés előtt. Mind tartalmilag, mind számszakilag 
elfogadhatónak tartja a rendelettervezetet, és elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek 

Köves Gáborné a bizottság elnöke megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye a 
bizottság tagjai közül. 



Palik Józsefné a bizottság tagjának az a véleménye, hogy a költségvetés 2011-hez van tervezve, így 
nem követi a 2012-esinfláció és ÁFA emelést. Azt gondolja, hogy ez egy nagyon sovány 
költségvetés. Ha a normatívákat nézik, semmi nem változott, pedig az élet sokkal drágább. Sajnos 
nem tudja szavazatával támogatni a költségvetés elfogadását. 

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. 

16/2012. (II. 9.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 

 

Köves Gáborné a bizottság elnöke megköszönte a jelenlevőknek részvételüket, és bezárta a 
rendkívüli ülést. 

       k.m.f. 

Illésné Majláti Eleonóra        Köves Gáborné 
   jegyzőkönyvvezető                a  Szociális és Lakásügyi Bizottság 
                  elnöke 


