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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2012. február 12-én 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 

 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja 

 dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 

 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Paronai Richárd irodavezető, Jegyzői Iroda 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslom, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes asszonyt jelöljük ki. Amennyiben ezzel 
egyetértetek, akkor kérem, szavazzatok. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül megválasztotta Köves Gábor 
Nándornét a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a napirendekről. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

18/2013. (II. 12.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2013. február 12-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
  
Nyílt ülés: 
 

 1./ Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

 
2./ Előterjesztés iskolatej szállítási szerződés megszüntetéséről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

 
1. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária irodavezető 
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Bánkutiné Katona Mária irodavezető 
Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy az önkormányzatoknak a költségvetési rendeletét minden 
év február 15. napjáig kell elfogadni. Ennek megfelelően elkészült az anyag határidőben. 2013-ra 
vonatkozóan sok törvényi változás volt. A működésre vonatozóan előírás, hogy nem készülhet el a 
költségvetés működési hiánnyal. Mivel a 2012. évről vannak pénzmaradványok, amikkel pótolható a hiány, a 
törvényi előírásnak megfelel az anyag. Ezenfelül volt változás a kiadások területén is, hiszen egyes 
önkormányzati feladatok, mint például az okmányirodai-, gyámhivatali feladatok, egyes segélyezési formák, 
a járási hivatalok felállásával elkerültek, így ezek a kiadási oldalról is kikerültek. Az új köznevelési törvény 
hatására kettéváltak a működtetési és a fenntartási feladatok. Az óvodák és a kollégium esetében továbbra is 
az önkormányzat a fenntartó és a működtető, azonban az általános iskolák és a gimnázium vonatkozásában a 
működtetési feladatok az önkormányzathoz, míg a fenntartási feladatok a KIK-hez kerültek.  A DISZI 
fenntartása és működtetése is a KIK feladata.  Hatvan Város Önkormányzata vállalta az intézmények dologi 
kiadásaival kapcsolatos feladatokat, így az ezzel összefüggő személyi kiadások is maradtak. Ennek a 
koordinálására jött létre a Központi Gondnokság, mint osztály, a hivatali szervezetben. Ide tartoznak a 
takarítók, portások, karbantartók. Az egyéb személyi jellegű – pedagógus és a pedagógusok munkáját 
közvetlenül segítők bére – kiadások a KIK-et terhelik. A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolát 
még tavaly átvette az újhatvani egyházközség, de kiadási oldalon jelentkezik, a szintén már egyházi 
fenntartású általános iskolával, hiszen az önkormányzat támogatja a fenntartásukat. Jelenleg az 
önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó intézménye nincs. Az intézményi tervszámok az 
intézményvezetőkkel történt egyeztetés alapján kerültek beépítésre. 
A helyi adóbevételek itt maradtak, de a gépjármű adónak csak a 40%-a, a maradék 60%-ot át kell adni a 
MÁK-nak. A személyi jövedelemadót pedig már nem adja át az állam.  Sok a nyertes pályázatból származó 
bevétel, de vannak még kiadások is a folyamatban lévő támogatások kapcsán, ott az önerők kerültek be. 
Most kezdődnek az ütemezések, de ezt a hiányt a helyi adó bevételek is kiválthatják. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 

Ahogy látom valóban a törvénynek megfelelően készült el a rendelettervezet. Lenne azonban néhány 
kérdésem. Olvastam a szöveges részben, hogy az önkormányzati költségvetési szervek működési kiadása 
hitel nélkül 62,3%. Mennyi hitellel? A pénzmaradványok nem kötött felhasználásúak? Az egyházi iskola 
kap-e támogatást? Jól láttam, hogy az úszóoktatás kevesebb óraszámban lesz ebben az évben támogatva? 
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

A költségvetési szervek működési kiadása hitellel nagyságrendileg nem sokkal, hozzávetőleg 0,5%-al 
változik. A pénzmaradványok most is kötöttek, nem lehet és nem is tették más működésre. A Baross iskolát, 
amennyiben az önkormányzat megszavazza a rendelettervezetet, akkor támogatja a költségvetés.  A 
szöveges rész 2/e melléklete tartalmazza. A tétel megnevezése Újhatvani Római Katolikus Iskola és 
12 MFt-ot rendeltek hozzá értékben. Az úszásoktatásra pedig ugyanannyi óra van biztosítva, mint korábban. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról. 
A bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodással ellen szavazat nélkül támogatta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

19/2013. (II. 12.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról szóló 
előterjesztést, és a benne foglalt rendelettervezetet ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
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2. napirendi pont 

Előterjesztés iskolatej szállítási szerződés megszüntetéséről 
Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról. 
A bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellen szavazat nélkül támogatta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

20/2013. (II. 12.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta az iskolatej szállítási szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az „Egertej” Tejipari Kft.-vel kötött 
iskolatej szállítási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező iskolatej szállítási szerződés megszüntetéséről szóló 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. február 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt, így a bizottság elnöke megköszönte a munkát és 15:20 órakor 
bezárta az ülést. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

 .......................................... ....................................... 
 Köves Gábor Nándorné  Tarsoly Imre 
 jegyzőkönyv hitelesítő  a bizottság elnöke 


