
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2014. február 10-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal ovális termében megtartott rendkívüli 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 
                     Bánkutiné Katona Mária          irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes                  osztályvezető 
 dr. Egyed László         műszaki 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 Nádas Sándor bizottsági tagot választották. 
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: 

10/2014. (II. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2014. február 10 –i  rendkívüli ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  
meg: 

Nyílt ülés: 

1./   Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 

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

          2./   Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének elfogadásáról  

Előterjesztő:  Szabó Zsolt polgármester 
             Előadó:         dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 



3./    Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 4/2. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Előterjesztő:  Szabó Zsolt polgármester 
             Előadó:         Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

1. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele, a napirenddel kapcsolatban, majd átadta a szót a gazdálkodási 
irodavezetőnek. 
Bánkutiné Katona Mária  irodavezető elmondta, hogy  az államháztartásról szóló 2011. évi 
értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi 
költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-
testületnek. 
A 2014. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési 
koncepció összeállításával indult. 
A Képviselő-testülete 2013. októberi ülésén elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepcióját és abban meghatározta azokat a célokat, feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés 
további szakaszaiban meg kell valósítani. A bevételek számbavétele és a kiadások rangsorolása után 
hiány nem keletkezett, sem működésben, sem felhalmozásban.  
A kiegészítő táblázatok bővültek, mivel az államháztartásról szóló törvény alapján ki kell mutatni a 
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak tervszámait. 

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

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül, az 
alábbi határozatot hozta. 

11/2014. ( II. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 

         2. napirend: Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás 
által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének 
elfogadásáról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele, a napirenddel kapcsolatban. 

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

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

 

 



12/2014. ( II. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 
 
Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. a. 
mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi költségvetési 
javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
 

 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Tanácsa a társulás 2014. évi     
költségvetésének 
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét         262.196 ezer Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét     262.196 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

 
A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában a 2.a. és 3.a, mellékletben 
találhatóak. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás társulási tanács elnökét, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi költségvetését elfogadja.  

Határid ő:  2014. február 18. 
Felelős:     Hatvan város polgármestere 
 

13/2014. ( II. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. b. 
mellékletét képező, a társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
2014. évi költségvetési javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 

 
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét            287.093,- ezer Ft-ban 
 



b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 287.093,- ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

 
A bevételek és kiadások megbontása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
vonatkozásában a 2.b és 3.b. mellékletben találhatóak. 
 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszám keretét a 4. melléklet 
tartalmazza. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás társulási tanács elnökét, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetését elfogadja.  

Határid ő:   2014. február 18. 
Felelős:       Hatvan város polgármester  

3. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 4/2. szám alatti önkormányzati 
bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele, a napirenddel kapcsolatban. 

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

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül, az 
alábbi határozatot hozta. 

 14/2014. ( II. 10.) 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. 4/2. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Barna Anita (lakóhelye: 3000 Hatvan, Kosztolányi út 58.) 
közszolgálati tisztviselőnek a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
pénzügyi szakügyintézőjének nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja 
határozott időtartamra a szerződéskötés időpontjától bérlő Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatalban 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 18. §-ában rögzített feltételekkel. 

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  

                      Nádas Sándor 
             jegyzőkönyv hitelesítő  


