
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2016. február 10-én (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné    a bizottság elnöke 

Kondek Zsolt      a bizottság tagja 
Ézsiás Norbert a bizottság tagja 
Csinger Béla a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről: 

                     Bánkutiné Katona Mária          irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes                 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.  
A jegyzőkönyv hitelesítésére Csinger Béla bizottsági tagot választották. 
Az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

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

7/2016. (II. 10.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. 
február 10 –i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés: 

1./   Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 

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

1. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2016. 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: a következőket mondta: 
A költségvetés összeállítása az idei évben sem volt egyszerű feladat, de szerintem ez egy reális 
költségvetés, ami tartható. Nagy tétel benne a helyi adó szerepe ami nagyban befolyásolja az egész 
költségvetést. El szeretném mondani, hogy ezt a költségvetést - ahogy elkészítettük- annak a 
függvénye volt, hogy a 2015. évet hogyan zárjuk Mivel a beszámoló csak áprilisban kerül a 
képviselő-testület elé, így előrevetítve elmondható, hogy pozitívan zártuk a tavalyi évet. Láthattuk 
az előterjesztésben is, hogy pénzmaradványt elég szépen be tudunk építeni a költségvetésbe. 



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

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

8/2016. ( II. 10) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 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  

                   

          Csinger Béla 
             jegyzőkönyv hitelesítő  
 
 


