
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága  2013. február 12-én (kedd) 13:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné    a bizottság elnöke 
Csinger Béla              a bizottság tagja 
Kocsis Attiláné  a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről:  

 Bánkutiné Katona Mária          irodavezető 
 dr. Szabó Ildikó                                                                 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 Kocsis Attiláné bizottsági tagot választották  
Az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2013. február 12-i rendkívüli ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  
meg: 

Nyílt ülés: 

1./ Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 

                        Előterjesztő:   Szabó Zsolt polgármester 
                        Előadó:          Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

1. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd átadta a szót 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető asszonynak. 
Bánkutiné Katona Mária elmondta, hogy az államháztartásról szóló törvény értelmében a jegyző 
által elkészített költségvetési rendelettervezetet a központi költségvetésről szóló törvény 
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. 
A 2013. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési 
koncepció összeállításával indult, majd a bizottsági ülésen elhangzott vélemények, valamint a 
képviselő-testületi javaslatok figyelembe vételével folytatódott. 
A képviselő-testület 2012. novemberi ülésén elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepcióját és abban meghatározta azokat a célokat, feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés 
további szakaszaiban meg kell valósítani. Az elfogadott koncepció azt mutatta, hogy úgy működési, 



mint fejlesztési oldalon a 2013. évben képződő forrásokhoz viszonyítva a kiadások meghaladják a 
számításba vehető források összegét. A költségvetés összeállítása során a költségvetés 
egyensúlyának biztosítása céljából megtörtént a bevételi források további feltárása, a kiadások 
rangsorolása. 
A 2013. évi költségvetés összeállításában nagy fontossággal bír a költségvetési egyensúly 
megteremtése.  
Bevételek és kiadások számbavételekor figyelembe vételre kerültek a 2012. évi 
jogszabályváltozások önkormányzatot érintő kihatásai. 

Köves Gáborné a bizottság elnöke megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye a 
bizottság tagjai közül. 

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

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 
alábbi határozatot hozta. 
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Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2013. 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 
      
      
     Kocsis Attiláné 
          jegyzőkönyv hitelesítő 
   


