
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2013. augusztus 28-án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné     a bizottság elnöke 
Palik Józsefné       a bizottság tagja 
Nádas Sándor   a bizottság tagja 
Kocsis Attiláné  a bizottság tagja 
Csinger Béla  a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Szabó Ildikó         irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes                  osztályvezető 
 Rékasi Éva       osztályvezető 
 dr. Egyed László                ügyintéző 
                     Illésné M. Eleonóra                         jegyzőkönyvvezető 

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 Kocsis Attiláné bizottsági tagot választották meg. 

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

100 /2013 (VIII. 28/.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

„Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    
Bizottsága  2013. augusztus 28-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés: 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

                      Előterjesztő:      Szabó Zsolt polgármester 
                      Előadó:             Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

2./  Előterjesztés Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

                      Előterjesztő:      Szabó Zsolt polgármester 
                      Előadó:             Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

3./    Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 4/11. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

                     Előterjesztő:       Szabó Zsolt polgármester 
                     Előadó:        Schósz Gabriella irodavezető  



Zárt ülés: 

1./     Előterjesztés személyi térítési díj elengedése ügyében 

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

 2./      Előterjesztés fecskelakásra vonatkozó pályázat elbírálásáról 

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

3../    Előterjesztés szociális fecskelakás bérbeadására kiírt pályázat elbírálásáról 

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

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd átadta a szót Rékasi 
Éva osztályvezetőnek. 
Rékasi Éva osztályvezető elmondta, hogy az államháztartásról szóló törvény alapján a 
polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig 
tájékoztatja a képviselő-testületet. Az önkormányzat intézményei és az önkormányzat elkészítették 
a 2013. I. félévi gazdálkodásról a beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Képviselő-testület elé 
terjeszti. 
Az előterjesztés tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok 
és a költségvetési egyenleg alakulását. 

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

101/2013. (VIII. 28.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. I. félévi gazdálkodásáról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 

Határidő: 2013. augusztus 30. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

2. napirend: Előterjesztés Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd ismét átadta a szót 
Rékasi Éva osztályvezetőnek. 
Rékasi Éva osztályvezető elmondta, hogy a Képviselő-testület 2013. február 15-én fogadta el 
Hatvan város költségvetésről szóló önkormányzati rendeletét. Ebben a rendeletmódosítás 



tervezetben a költségvetés végrehajtása során 2013. január 1-jétől 2013. június 30-ig bekövetkezett 
változások kerültek beépítésre. 

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

102/2013. (VIII. 28.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

3. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 4/11. szám alatti önkormányzati 
bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, majd elmondta, hogy a 
Hatvani Idősek Otthona intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a bizottságához, hogy az 
intézményben évek óta dolgozó Poncski Istvánné részére biztosítson önkormányzati bérlakást. 
Poncski Istvánné 2006. május 29-től az intézmény dolgozója Az idősek otthonában jelenleg mint 
ápolónő dolgozik. Munka mellett vállalta saját költségén a szociális gondozó és ápoló tanfolyam 
elvégzését.  

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

103/2013. (VIII. 28.) 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, Horváth Mihály út 1. 4/11.  
szám alatti önkormányzati bérlakást Poncski Istvánné (lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. 
4/11.), a Hatvani Idősek Otthona ápolónője részére nem szociális alapon, pályázati eljárás 
mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra 2013. szeptember 1-jétől az idősek otthonában 
meglévő munkaviszonyának 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. 

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 
                Kocsis Attiláné 
                                                      jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 


