
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. február 9-én a Városháza emeleti kistermében 1300órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 Rodek Antal    bizottsági tag 
            Papp István bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
              Páljános Györgyné jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van. 
 
A kiküldött meghívóhoz képest felvételre javasolta az alábbi előterjesztést: 
2. napirendi pontként: Előterjesztés csatornatisztító gép üzemeltetésbe adásáról 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki egyetért az általa tett módosításokkal, igennel szavazzon! 

 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta Nádas Sándor bizottsági elnök napirend módosítására tett javaslatát. 

 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy aki a módosításokkal együtt a napirendet elfogadja, igennel szavazzon! 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
24/2012. (II. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. február 
9-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 

 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról 

 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

2. Előterjesztés csatornatisztító gép üzemeltetésbe adásáról 
 Előterjesztő az 1-2 napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
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1. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az előzetes számítások alapján elkészítettük a költségvetést. Többszöri egyeztetés történt az 
intézményvezetőkkel, az irodavezetőkkel, ami alapján 4.929.000 eFt-os bevétellel és kiadással 
számoltunk. Működési hiány került beépítésbe a költségvetésbe 163 millió Ft összegben, amit 
folyószámla hitellel próbálunk orvosolni év közben. 2011. év végén a Parlament több törvényt 
fogadott el, aminek kihatása volt a költségvetésünkre. Úgy kellett összeállítani a költségvetést, hogy 
mind formailag, mind tartalmilag megfeleljen az államháztartási törvénynek. Az előző évhez 
viszonyítva sokkal kevesebb a bevétel és a kiadás is. Ez abból adódik, hogy kikerültek olyan 
tételek, amik az előző évben szerepeltek, ilyen pl. a tűzoltóságnak az állami támogatási saját 
bevétele, a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése, a szennyvíz társulás költségvetése, ami az 
előző évekhez viszonyítva nagy volumenű volt. Bevételi oldalon a működési bevétel több, ez 
kiadási oldalon is megjelenik, ugyanis az étkeztetéssel kapcsolatban beépültek a térítési díjak a 
bevételekbe, a kiadásoknál pedig az étkezési térítési díjaknak a teljesítése az intézményi 
költségvetésekbe került beépítésre. Kiadási oldalon a működtetéssel kapcsolatban, - mivel van 
működési hiány 163 millió Ft - úgy gondoltuk, hogy egy kis biztonságot jelentene, ha az 
intézményeknél is tartalékot képeznénk, és az intézmények dologi kiadásából 10 %-os tartalékot 
képeztünk. Ez 78 millió Ft, - a Városgazdálkodási Zrt.-t is beleértve - a szeptemberi beszámoló 
alkalmával nyílik lehetőség ennek elbírálására. Ha megtörténik az elszámolás és nem lesznek 
anyagi gondjaink, akkor ez az összeg visszakerülhet az intézmények költségvetésébe.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag  
Van néhány kérdésem a költségvetéssel kapcsolatban.  Az anyagban a kiadásoknál szerepel, hogy a 
DISZI és a Széchenyi István Szakközépiskola esetében 112,4 és 426,6  
millió forint kiadás és 125,5 millió forint bevétel lett tervezve. Ezt hogy kell érteni? A különbözet itt 
marad nekünk?  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A DISZI és a Széchenyi István Szakközépiskola esetében a kiadást és a bevételt terveztük, úgy a 
saját bevételét és a kiadását is. A 125 millió forintnál lehet, hogy zavaró egy kicsit a mondat, ezt az 
összeget az államtól várjuk.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A személyi kiadásoknál a szöveges részben szerepel létszámcsökkentés, ez mit takar? A személyi 
kiadásoknál a bérkompenzáció tervezésre került-e? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A bérkompenzáció az eredeti költségvetésünkbe nincs beépítve, azt központosított előirányzatként 
az önkormányzat megkapja úgy, mint tavaly. A Kincstár minden hónapban megnézi, ki az a 
jogosult, akinek a törvény szerint meg kell adni a kompenzációt, és azt az állam nekünk elutalja. Ez 
majd a rendelet módosítása során fog beépülni a költségvetésünkbe. A létszámcsökkentést illetően, 
akár még most is lehetnek átszervezések, átgondolások, pl. a szociális területen. Mint tudjuk jövő 
évben lesz az intézmények állami átvétele, a járási hivatalok kialakítása, tehát ez képlékeny dolog, 
ami a törvényektől is függ, hogy az önkormányzatra, hogy fog ez lecsapódni. Külön 
létszámcsökkentés nincs tervezve.  
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dr. Szikszai Márta jegyző 
Kiegészíteném még annyival, hogy a közművelődési ágazat átvilágítása a létszám tekintetében most 
folyik, még korai lenne bármit nyilatkozni erről, itt a könyvtárról és a művelődési házról van szó, itt 
lehet akár pluszban, akár mínuszban is létszám változás.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag  
Szintén a szöveges részben olvasható, hogy a 2011-es szinten került tervezésre a dologi kiadás az 
intézmények vonatkozásában. De 2011-ben pedig a 2010. évhez képest mínusz 10 %-kal lett 
tervezve. 10 % zárolva van. Ez a 2010. évhez képest mínusz 20 %-ot jelent, és még hozzájön az 
áremelkedés, az ÁFA növekedés, az energia árak emelkedése, stb. Ezt én nagyon problémásnak 
látom. Attól tartok, hogy ez nagyon kevés lesz, nehogy a működés rovására menjen.  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A 2011-es szinthez azt szeretném hozzátenni, hogy ez nem azt jelenti, hogy figyeltük, hogy kinek 
mennyi volt a felhasználása. Év végén megnézzük, hogy ami elmarad első félévben, azt esetleg a 
második félévben ki tudjuk-e pótolni. De nálunk nincs olyan gond, mint az országban sok helyen, 
hogy az energia számlák az intézményeknél nincsenek kifizetve.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az építményadóval kapcsolatban van kérdésem. Az előterjesztésben szerepel, hogy az adótörvény 
módosítás megszűnteti az összes egészségügyi, gyermekvédelmi és oktatási intézménynél az 
adómentességet. Mit jelent ez? Befizetjük az iskoláink után saját magunknak az adót? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Ez a nem önkormányzati, hanem alapítványi intézményekre vonatkozik.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A személyi jövedelemadó bevétel csökkenésnél, ha a visszaosztás mértéke változik, ez a jövedelem 
csökkenésből ered? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Ezt mindig úgy számolják ki, hogy a lakosság jövedelme az előző évben mennyivel csökkent. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag   
A bevételeknél miért csökkent a TB finanszírozás? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Ezt meg fogjuk kapni. Ezzel akkor szembesülünk, amikor megjön a finanszírozás, tehát levette a 
TB a finanszírozást. Máshogy támogatnak dolgokat. Kikerült pl. az iskolaegészségügyi 
finanszírozás, régebben a védőnőket megbízási díjban mi fizettük, most pedig az orvos fizeti. 
Vannak olyan feladatok, amelyek kikerültek ebből a körből. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A Többcélú Kistérségi Társulás esetében ez az összeg miből áll össze? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Évek óta él együttműködési megállapodás a Társulással. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag  
Normatíva visszafizetés 10 millió forint, ez mi? 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Van egy kis biztonsági tartalék.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Szakszervezet támogatása szerepel a költségvetésben, ez melyik szakszervezet? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Ez a helyi szakszervezet. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A kiskastély védelme szintén szerepel az előterjesztésben, melyik ez a kiskastély? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A volt kollégium a Thurzó utcában, amit megvett az önkormányzat.   
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Sajnos szűkültek a lehetőségek, a hitelfelvétel jó dolog, csak akkor van baj, amikor vissza kell 
fizetni. Most éljük azt az időszakot, amikor vissza kell fizetni a korábban felvett hiteleket. 
Kérdezném, hogy a háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása az 
ellátási szerződés szerint mit takar? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Szerződés alapján 50 ezer forint erejéig támogatjuk őket, ez benne van a szociális táblában.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Már több háziorvos panaszkodott, hogy nehezen tudnak kijönni abból, amibe bele lettek 
kényszerítve. Alul vannak finanszírozva.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A civil szervezetekkel kapcsolatban kérdezem, hogy korábban szerepelt a karnagyok díja, ezt most 
nem látom. Hol jelentkezik ez? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A Művelődési Ház költségvetésébe van betervezve. Nyilvánvaló, hogy a törvények is rászorítottak 
bennünket, de mi magunk is igyekeztünk odatenni a költségeket, ahol azok szakmailag indokoltak, 
illetőleg ahol azok ténylegesen felmerülnek.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
25/2012. (II. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetési 
rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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2. napirend 
Előterjesztés csatornatisztító gép üzemeltetésbe adásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 
Papp István bizottsági tag 
A csatornatisztító gép annak idején megvásárlásra került, most pedig bérleti díj ellenében a Heves 
Megyei Vízmű Zrt.-nek lesz átadva üzemeltetésre 10 évre, 10 %-os értékcsökkenéssel és kevesebb 
bérleti díjért, nehogy pórul járjon a Vízmű. A gép csatornát tisztít, de drágább a bérleti díj, mint a 
haszon.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

26/2012. (II. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a csatornatisztító gép üzemeltetésbe adásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését a 
csatornatisztító gép üzemeltetésbe adásáról. A képviselő-testület a MUT -328/5,0/5,0 típusú, 
kombinált csatornatisztító gépet a jelen határozat mellékletét képező szerződés tervezet tartalma 
szerint határozatlan időre üzemeltetésbe adja a Heves Megyei Vízmű Zrt. részére. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság ülését befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Páljános Györgyné Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


