
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2015. február 25-én (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné     a bizottság elnöke 
Kondek Zsolt       a bizottság tagja 
Csinger Béla       a bizottság tagja 
Nádas Sándor   a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről: 

 Komendáné Nagy Márta          irodavezető 
                     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 Csinger Béla bizottsági tagot választották. 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: 

11 /2015 (II. 25.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága  
2015. február 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés 

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

         Előterjesztő:     Horváth Richárd 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 2015. évi költségvetésének elfogadásáról  

         Előterjesztő:     Horváth Richárd polgármester 
                     Előadó:            Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

3./ Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 

         Előterjesztő:     Horváth Richárd polgármester 
                     Előadó:            Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

 



,4./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi közfoglalkoztatási feladatainak ellátásáról 

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

5/  Beszámoló a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörében meghozott határozatai 

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

6./    Előterjesztés a helyben szokásos temetési költség megállapításáról 

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

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

 
Köves Gáborné a bizottság elnöke elmondta, hogy az államháztartásról szólótörvény értelmében, 
ha a társulás év közben a költségvetés készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei 
a tervezettől elmaradnak, e tényről a társulási tanács elnöke a társulási tanácsot tájékoztatja.  
A költségvetési bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosításról a társulási tanács dönt. Az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal 
módosítja a költségvetését.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, A bizottság elnöke még hozzáfűzte, hogy ennél a napirendi 
pontnál két határozati javaslatról kell döntést hozni. A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatokat hozta: 

12/2015. (II. 25.) 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 módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat:: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. 
mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi költségvetésének 
módosítását: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét               308.462 ezer Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét     309.030 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

 



Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

13/2015. (II. 25.) 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 módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 
1. és 2. mellékletét képező, a társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének módosítását: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét              308.393  ezer Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét   308.393  ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

2. napirend: Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás  és a Társulás 
által fenntartott    Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi 
költségvetésének elfogadásáról  

 

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

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. A bizottság elnöke  hozzáfűzte, hogy ennél a napirendi pontnál 
három határozati javaslatról kell döntést hozni. így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

14/2015. (II. 25.) 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 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. 
mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2015. évi költségvetési 
javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
 

 



A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2015. évi költségvetésének 
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét         273.633 ezer Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét     273.633 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

 
A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában ezen határozat 1. és 2. 
mellékletében találhatóak. 
 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 

15/2015. (II. 25.) 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 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 
1. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetési javaslatát, annak 
mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 

 
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét              297.038  ezer Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét   297.038 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 
 

A bevételek és kiadások megbontása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
vonatkozásában ezen határozat 1. és 2. mellékletében találhatóak. 
 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszám keretét ezen határozat 
3. melléklete tartalmazza. 
 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 

16/2015. (II. 25.) 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 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. 
mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi közvetett támogatásait, főösszegét 13.884.783 
Ft-ban állapítja meg. 
 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

3. napirend: Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 

 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, és megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban 

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

17/2015. (II. 25.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

 

Határozat szövege 

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

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt, hogy 2015. január 
1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodását az alábbi változtatásokkal:  
„- II/1. pontja: Hatvan lakosságszáma: 21236, Boldog lakosságszáma: 3027, Csány lakosságszáma: 
2232, Heréd lakosságszáma: 1963, Kerekharaszt lakosságszáma: 1031, Nagykökényes 
lakosságszáma: 589, Petőfibánya lakosságszáma: 2757, Rózsaszentmárton lakosságszáma: 1985, 
Zagyvaszántó lakosságszáma: 1960 
-  V/3. pont 3. bekezdése: Hatvan: 21236 szavazat, Boldog 3027 szavazat, Csány 2232 szavazat, 
Heréd 1963 szavazat, Kerekharaszt 1031 szavazat, Nagykökényes 589 szavazat, Petőfibánya 2757 
szavazat, Rózsaszentmárton 1985 szavazat, Zagyvaszántó 1960 szavazat”. 
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.  
 
Határidő:  2015. február 28.   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 



 

4. napirend:   Beszámoló az önkormányzat 2014. évi közfoglalkoztatási feladatainak 
ellátásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy 2014.-ben Hatvan 
Város Önkormányzata folytatta a már előző években bevezetett közfoglalkoztatást. A cél elsősorban 
az alacsonyan képzett, általában 8 osztállyal rendelkező emberek munkához juttatása, 
visszavezetése a munka világába. 
A közfoglalkoztatás az önkormányzat számára is hasznosnak mondható. Közterületeink tisztábbak, 
rendezettebbek lettek. A munkavállalók számára is sikeresnek mondható a bejelentett 
munkaviszony, a havi magasabb jövedelem tekintetében. Mindez abból is lemérhető, hogy a 
legtöbbjük szeretne részt venni a következő közfoglalkoztatási programban is.  

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

18/2015. (II. 25.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi közfoglalkoztatási feladatainak ellátásáról szóló 
beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. közfoglalkoztatási 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő:  2015. március 5. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

5. napirend: Beszámoló a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörében meghozott 
határozatai 

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

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

19/2015. (II. 25.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága az 
átruházott hatáskörben hozott 2014. évi határozatainak végrehajtásáról adott bizottsági elnöki 
beszámolót elfogadja. 

6. napirend: Előterjesztés a helyben szokásos temetési költség megállapításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az ötödik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 



van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban.  

 

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

 

20/2015. (II. 25.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei és szervezeti és működési szabályzatáról 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 2015. március 1-től 
2016. február 28-ig a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget 134.000 Ft-ban állapítja meg.  

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 
      
      
     Csinger Béla 
          jegyzőkönyv hitelesítő 


