
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2014. november 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 
kis tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné                                                       a bizottság elnöke 

Kondek Zsolt      a bizottság tagja 
Nádas Sándor      a bizottság tagja 
Ézsiás Norbert                                                           a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Kovács Éva               aljegyző 
 Dudásné Csikós Ágnes                  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 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Nádas Sándor bizottsági tagot választották.  

Köves Gáborné az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására.  

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

133/2014 (XI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága  
2014. november 24- i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés: 

1.   Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, Szakmai Programjának és a mellékletét képező Házirend elfogadásáról 

                       Előterjesztő:  Horváth Richárd polgármester 
                       Előadó:          dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 

2./  Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának 
és a  Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 

                       Előterjesztő:  Horváth Richárd polgármester 
                       Előadó:          dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 

.3./      Előterjesztés tűzifa karitatív szervezet részére történő adományozásáról 

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



4./     Előterjesztés Hatvan, Hatvanas utca 7. fsz. 2. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti 
szerződésének megszüntetéséről és nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő 
újbóli bérbeadásáról 

                       Előterjesztő:  Horváth Richárd polgármester 
                       Előadó:          Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető 

5./     Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

                       Előterjesztő:  Horváth Richárd polgármester 
                       Előadó:          Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető 

6./        Előterjesztés a Hatvan, Legány Ödön u. 63. földszint 4. szám alatti önkormányzati bérlakás 
bérleti szerződésének megszüntetéséről 

                       Előterjesztő:  Horváth Richárd polgármester 
                       Előadó:          Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető 

7./        Előterjesztés a szociális feladaton belüli költség-átcsoportosításról 

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

Zárt ülés: 

1./           Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra érkezett 
kérelmek  elbírálásáról 

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

2./         Előterjesztés személyi térítési díj mérséklése ügyében 

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

1. napirend lőEterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának és a mellékletét képező Házirend 
elfogadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Hort és Ecséd község 2015. január 
1jei hatállyal kilép a társulásból ezért kerül sor a módosításra. Elmondta, hogy ennél a naprendi 
pontnál két határozati javaslatról kell döntést hozni. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatokat hozta: 



134/2014. (XI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, Szakmai Programjának és a mellékletét képező Házirend elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) szervezeti és működési szabályzatát 2015. 
január 1-jei hatálybalépés mellett elfogadja. 
 
Határidő:  2014. december 15. (szervezeti és működési szabályzat kiadására)                                                      
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

135/2014. (XI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, Szakmai Programjának és a mellékletét képező Házirend elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) szakmai programját 2015. január 1-jei 
hatálybalépés mellett elfogadja. 
 
Határidő:  2014. december 15. (szakmai program kiadására)                                                       
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

2. napirend: Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási 
megállapodásának és a  Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának 
módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy ennél a naprendi 
pontnál négy határozati javaslatról kell döntést hozni. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatokat hozta: 

136/2014. (XI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a  



Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös 
megegyezéssel 2014. december 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe 
foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodását az alábbi 
változtatásokkal:  
„- II. pont: Boldog Község Önkormányzatát Laczkó Roland polgármester, Hatvan Város 
Önkormányzatát Horváth Richárd polgármester, Nagykökényes Község Önkormányzatát Besszer 
Andrásné polgármester képviseli, 
- V/2. pont 3 bekezdése: a társulási tanácsban Boldog Község Önkormányzatát Laczkó Roland 
polgármester, Hatvan Város Önkormányzatát Horváth Richárd polgármester, Heréd Község 
Önkormányzatát Kómár József polgármester, Nagykökényes Község Önkormányzatát Besszer 
Andrásné polgármester, Zagyvaszántó község Önkormányzatát Kiss László alpolgármester 
képviseli,  
-V/1. pont c) és i) pontjaiból kikerül a költségvetés első félévi, I-III. negyedévi végrehajtásáról 
szóló beszámoló elkészítése”, a határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-
testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükségeltetik. 
A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét annak aláírására.  

Határidő:  2014. november 30.   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  

137/2014. (XI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta  a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a  
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös 
megegyezéssel 2015. január 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe 
foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodását az alábbi 
változtatásokkal: 
„- II. pontból, II/1. pontból, III. pont 3. bekezdéséből, V/2. pont 3. bekezdéséből, V/3. pont 2. 
bekezdéséből : Ecséd Község Önkormányzata  és Hort Község Önkormányzata kikerül, 
- V/3. pont 3. bekezdése: Hort Község Önkormányzatának és Ecséd Község Önkormányzatának 
kiválását követően a társulási tanács határozatképes, ha ülésén legalább 5 tag jelen van”, a határozat 
hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített 
többségével hozott döntése szükségeltetik. 
A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét annak aláírására.  

Határidő:  2014. november 30.   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 



138/2014. (XI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a  Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a  
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Alapító Okiratát 2015. január 1. napi hatályba lépés mellett a Szociális Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsának jóváhagyásával a jelen határozat 1 sz. mellékletét 
képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt 
jóváhagyja a jelen határozat 2 sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 

Határidő:  2014. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

139/2014. (XI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a  Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a  
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
15.) működési engedélyének módosítását kezdeményezze.  

Határidő:  2014. december 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 

3. napirend: Előterjesztés tűzifa karitatív szervezet részére történő adományozásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, majd megkérdezte, 
hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy az 
önkormányzat folyamatosan végzi a közterületeken lévő, rossz állapotú fák kivágását, és ezt tűzifa 
céljára a szociálisan rászoruló lakosok részére eljuttatja. Az önkormányzat a jövőben a közterületről 
kivágott, vagy az általa vásárolt tűzifát a korábbi gyakorlatnak megfelelően adományként a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Hatvani Csoportja részére átadja, azzal a céllal, hogy azt a 
Hatvanban élő, szociálisan rászoruló családok részére az adományozási szerződésben meghatározott 
feltételek betartásával ossza szét. 
 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, nem 
szavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



140/2014. (XI. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a tűzifa karitatív szervezet részére történő adományozásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületről kivágott, illetve az általa 
megvásárolt tűzifát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület hatvani csoportja (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.; adószám: 19025702-1-43; képviseli: Tóth Zsolt Ágoston csoportvezető) 
részére adományozza a határozat mellékletét képező szerződés alapján azzal, hogy azt a városban élő 
rászoruló családok számára tűzifaként ossza szét. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
adományozási szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2014. december 15. (az adományozási szerződés aláírására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

4. napirend: Előterjesztés Hatvan, Hatvanas utca 7. fsz. 2. szám alatti önkormányzati 
bérlakás bérleti szerződésének megszüntetéséről és nem szociális alapon, pályázati eljárás 
mellőzésével történő újbóli bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy ennél a naprendi 
pontnál is két határozati javaslatról kell döntést hozni.  Nagyné Balogh Edina munkaviszonya 2014. 
november 1-jétől megváltozott, az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet alkalmazásába került. 
A kórház igazgatója kérte a munkavállaló részére önkormányzati lakás bérbe adását. Célszerű azt a 
lakást bérbe adni amelyikben jelenleg is lakik. Egyrészt meg kell szüntetni a bérleti jogviszonyt, 
mert megszűnt a közszolgálati jogviszonya a hivatalban, másrészt dönteni kell új bérleti jogviszony 
létesítéséről. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatokat hozta: 

141/2014. (XI .24.) 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 felhatalmazza a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft.-t, mint üzemeltetőt, hogy a 3000 Hatvan, Hatvanas u. 7. földszint 2. szám alatti 
önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyát 2014. november 1-jei hatállyal, közös megegyezéssel 
Nagyné Balogh Edina bérlővel megszüntesse az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-ában 
rögzített feltételekkel. 

Határidő:                  értesítésre: 2014. december 5. (értesítésre) 
Felelős:                    a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatvani Városgazdálkodási 

Nonprofit Közhasznú Zrt. útján 



142/2014. (XI .24.) 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, Hatvanas u. 7. földszint 2. 
szám alatti önkormányzati bérlakást Nagyné Balogh Edina adminisztrátornak az Albert Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) alkalmazottjának nem szociális alapon, 
pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja 2014. november 1-jétől 2019. október 30-ig, határozott 
időtartamra, bérlő Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetben meglévő alkalmazotti 
jogviszonyának fennállásáig, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 18. §-ában rögzített feltételekkel. 

Határidő:                  értesítésre: 2014. december 5. (értesítésre) 
Felelős:                    a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatvani Városgazdálkodási 

Nonprofit Közhasznú Zrt. Útján 

5. napirend: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről 
és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az ötödik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Mivel 2014. évben nem változtak 
a lakbérek, a 2015. évre minimális, az átlagos infláció mértékét követő lakbér emelésre kerül sor, a 
komfort nélküli lakások bérleti díjának kivételével.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, nem 
szavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

143/2014. (XI .24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, 
és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 

6. napirend Előterjesztés a Hatvan, Legány Ödön u. 63. földszint 4. szám alatti 
önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének megszüntetéséről:  

 Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az ötödik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban.  Elmondta, hogy a Szociális és 
Lakásügyi Bizottság márciusban döntött arról, hogy Kurunczi Diána részére a Hatvan, Legány 
Ödön u. 63. földszint 4. szám alatti lakást bérbe adja. Kurunczi Diána kérelmet terjesztett elő, 
melyben kéri a bérleti szerződés 2014. november 1-jei hatállyal, közös megegyezéssel történő 
megszüntetését.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, nem 
szavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 



144/2014. (XI .24.) 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 felhatalmazza a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t, mint üzemeltetőt, hogy a 3000 Hatvan, Legány Ödön u. 63. földszint 4. szám 
alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyát 2014. november 1-jei hatállyal, közös 
megegyezéssel Kurunczi Diána bérlővel megszüntesse az önkormányzat tulajdonában álló lakások 
és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-
ában rögzített feltételekkel. 

Határidő:                  értesítésre: 2014. december 5. (értesítésre) 
Felelős:                    a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatvani Városgazdálkodási 

Nonprofit Közhasznú Zrt. útján 

7 napirend: Előterjesztés a szociális feladaton belüli költség-átcsoportosításról  

 Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hetedik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban.  
Dudásné Csikós Ágnes igazgatási osztályvezető elmondta, hogy az önkormányzat 2013. évtől 
kezdődően folyamatosan, nagy létszámú közfoglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatását vállalja.  
A téli közfoglalkoztatásban 360 fő vett részt, 2013. november 1-től 2014. április 30-ig tartott, bér és 
járulékai tekintetében 100 %-os támogatottságú feladat volt.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város 2014. évi költségvetésében 50 fő 
foglalkoztatásának költségére került pénzösszeg elkülönítésre. Ez az összeg a munkabér és 
járulékainak 85 %-os támogatásának figyelembe vételével került megállapításra.  
Az eredetileg tervezett 50 fős létszámhoz képest 2014. szeptember hónapig 327 fő foglalkoztatására 
került sor, melyhez 85 %-os támogatást kaptunk a Munkaügyi Kirendeltségétől. A 15%-os önerő 
6.322.529 Ft, amely meghaladja az eredetileg tervezett összeget.  
2014. november 1-től 2015. február 28-ig terjedő időszakra újra indult a téli közfoglalkoztatás, 
melynek keretében 150 fő került foglalkoztatásra. Munkabérük és járulékaikra ezen a szakfeladaton 
már nem áll rendelkezésünkre forrás. Ez 2014. december 31-ig terjedő időszakra 6 millió forintot 
jelent. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás finanszírozására 27 millió forint került elkülönítésre. A 
nagyszámú közfoglalkoztatásnak köszönhetően eddig ezen összeg töredékét 6.335.048 Ft-ot 
használtunk fel.   
A fentiek miatt szükségessé vált a költségvetésben a szociális feladaton belül a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás feladatról a közfoglalkoztatás személyi-, és dologi jellegű kiadások feladatra 
6 millió forint átcsoportosítása. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, nem 
szavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

145/2014. (XI .24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális feladaton belüli költség-átcsoportosításról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 



Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 
7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletében megállapított szociális szakfeladaton belül a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás feladatról 3.500.000,- azaz Hárommillió-ötszázezer forintot 
közfoglalkoztatás személyi kiadására, 500.000,- azaz Ötszázezer forintot munkabér járulékaira, és 
2.000.000,- azaz Kettőmillió forintot közfoglalkoztatás dologi jellegű kiadásaira átcsoportosít. 
 
Határidő: 2014. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

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 
      
      
     Nádas Sándor 
          jegyzőkönyv hitelesítő 


