
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis 
tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné     a bizottság elnöke 
Palik Józsefné       a bizottság tagja 
Nádas Sándor   a bizottság tagja 
Kocsis Attiláné  a bizottság tagja 

 

Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Szikszai Márta      jegyző 
                     Bánkutiné Katona Mária              irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes                  osztályvezető 
 dr. Egyed László                ügyintéző 
                     Illésné M. Eleonóra                          jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívottak: 

 Zsitvay Katalin      intézményvezető 

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 javaslat elfogadása után a Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 22/2013 (IV. 22/.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága  
2013. április 22-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés 

„Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    
Bizottsága  2013. április 22-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

1./ Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 13. 4/2. szám alatti önkormányzati bérlakás nem szociális 
alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

            Előterjesztő:    Szabó Zsolt polgármester 
            Előadó:            Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 



2./ Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 14. földszint 1. szám alatti önkormányzati bérlakás 
nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

          Előterjesztő:    Szabó Zsolt polgármester 
          Előadó:           Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

3./  Előterjesztés fecskelakásra vonatkozó pályázat elbírálásáról 

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

4./  Előterjesztés fecskelakások bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 

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

5./  Előterjesztés szociális fecskelakás bérbeadására vonatkozó pályázat ismételt kiírásáról 

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

6./ Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat igazgatói (magasabb vezetői) 
álláspályázatának elbírálásáról 

            Előterjesztő:    Szabó Zsolt polgármester 
            Előadó:   dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 

7. / Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.(II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Előterjesztő:   Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:     Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

8./ Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

                Előterjesztő:    Hatvan Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
                      Előadó:            Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

9./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  Szabó Zsolt polgármester 
             Előadó:          dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 

10./ Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 
Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 



Előterjesztő:   Szabó Zsolt polgármester 
             Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

11./ Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról 

Előterjesztő:   Szabó Zsolt polgármester 
             Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

Zárt ülés: 

1./ Előterjesztés személyi térítési díj mérséklése ügyében 

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

2./ Előterjesztés személyi térítési díj mérséklése ügyében 

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

1  Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 13. 4/2. szám alatti önkormányzati bérlakás nem szociális 
alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd átadta a szót dr. Egyed 
László ügyintézőnek. 

dr Egyed László elmondta, hogy a Százszorszép Óvoda vezetője, azzal a kéréssel fordult a 
Szociális és Lakásügyi Bizottsághoz, hogy az óvoda óvodapedagógusa, Kissné Varga Éva részére 
biztosítson önkormányzati bérlakást. Kissné Varga Éva a diplomája megszerzése után 
pályakezdőként került az óvodához, azóta is az intézmény dolgozója. A benyújtott kérelmet 
megvizsgálva megállapítható, hogy az megfelel a lakásrendeletben előírtaknak  

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

23/2013. (IV. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatti 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Pázsit u. 13. 4/2. szám alatti 
önkormányzati bérlakást Kissné Varga Éva (lakcíme: 3000 Hatvan, Mártírok útja 12.), a 
Százszorszép Óvoda óvodapedagógusa részére nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével 
bérbe adja határozott időtartamra 2013. május 1-jétől az óvodánál meglévő munkaviszonyának 
fennállásáig, de legfeljebb öt év időtartamra, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 18. §-ában 
rögzített feltételekkel. 



 

2. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 14. földszint 1. szám alatti 
önkormányzati bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő 
bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd elmondta, hogy a 
Hatvani Mentőállomás vezetője is azzal a kéréssel fordult a Szociális és Lakásügyi Bizottságához, 
hogy Virág Attila mentőápoló részére biztosítson önkormányzati bérlakást. Virág Attila 2001. 
augusztus 1-jétől a Hatvani Mentőállomás dolgozója, jelenleg mentőtiszti főiskolai képzésben vesz 
részt és Hatvanban szeretne letelepedni. A benyújtott kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy 
az megfelel a lakásrendeletben előírtaknak  

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

24/2013. (IV. 25.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatti 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 14. 
földszint 1. szám alatti önkormányzati bérlakást Virág Attila (lakcíme: 3014 Hort, József Attila út 
102.) mentőápolónak, az Országos Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomása dolgozójának nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra 2013. április 30-
tól az Országos Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomásánál meglévő munkaviszonyának 
fennállásáig, de legfeljebb öt év időtartamra, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 18. §-ában 
rögzített feltételekkel. 

3. napirend: Előterjesztés fecskelakásra vonatkozó pályázat elbírálásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, majd megkérdezte, 
hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy a legutóbbi 
fecskelakásokra kiírt pályázat határideje 2013. március 30-án lejárt, Három lakásra lehetett 
pályázni. A Gódor Kálmán u. 3. fszt.1. számú lakásra egy pályázat érkezett, Juhász Péter 
pályázótól. A pályázat a feltételeknek megfelel, így a bizottság a lakás bérlőjéül Juhász Péter 
hatvanú lakost jelöli ki. 

A Horváth Mihály út 1. 1/3. szám alatti lakásra két érvényes pályázat érkezett, a lakás bérlőjéül a 
bizottság Balog Eszter nagykanizsai lakost jelöli ki. 

A Hatvan Pázsit utca 13. 4/2. szám alatti fecskelakás bérbeadására érvényes pályázat nem érkezett, 
a bizottság újabb pályázatot nem ír ki, lehetőséget keres a lakás más módon történő hasznosítására. 

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

 

 



25/2013. (IV. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatáskörében eljárva a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 
3. fsz. 1. szám alatti fecskelakás bérlőjéül Juhász Péter Hatvan, Hétvezér út 5/a szám alatti lakost 
jelöli ki, és egyben a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 1/3. szám alatti lakásra vonatkozó pályázatát 
érvénytelennek nyilvánítja. 

26/2013. (IV. 22.)) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatáskörében eljárva a 3000 Hatvan, Horváth Mihály 
út 1. 1/3. szám alatti fecskelakás bérlőjéül Balog Eszter 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző utca 
11. szám alatti lakost jelöli ki 

27/2013. (IV. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatáskörében eljárva Prokk Péterné Hatvan, Klapka 
utca 20. szám alatti lakos által benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem jelölte 
meg a pályázni kívánt lakást. 

28/2013. (IV. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatáskörében eljárva a Hatvan Pázsit utca 13. 4/2. 
szám alatti fecskelakás bérbeadására érvényes pályázat nem érkezett, újabb pályázatot nem ír ki, 
lehetőséget keres a lakás más módon történő hasznosítására. 

4. napirend: Előterjesztés fecskelakások bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy újabb két lakás 
kerül pályáztatásra, mindkét lakás a Gódor Kálmán úton található. 

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: 

 

 



29/2013. (IV. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatáskörében eljárva a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán 
utca 2. fsz. 1., és a Hatvan, Gódor Kálmán út 6. fsz. 9. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen 
határozat 1. és 2. számú mellékletét képező pályázatot kiírja.   

5. napirend: Előterjesztés szociális fecskelakás bérbeadására vonatkozó pályázat ismételt 
kiírásáról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az ötödik napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy a Pázsit u. 9. 1/12 
szám alatti lakás, már többször lett pályáztatva, de a pályázat eredménytelen volt. Most ismételten 
kiírásra kerül. 

Palik Józsefné a bizottság tagja megkérdezte, hogy meddig lesz még pályáztatva ez a lakás, mikor 
nincs rá jelentkező. Miért nem lehet, szociális alapon kiutalni annak, aki rászorul, hiszen így telik az 
idő, és a lakás állaga is romlik. 

Köves Gáborné a bizottság elnöke elmondta, hogy most talán lesz rá pályázó, ezért döntöttek úgy, 
hogy ismételten kiírják a pályázatot. 

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

30/2013. (IV. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatáskörében eljárva a 3000 Hatvan, Pázsit u. 9. 1/12. 
szám alatti szociális fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja  

6. napirend: Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat igazgatói 
(magasabb vezetői) álláspályázatának elbírálásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hatodik napirendi pontot, és elmondta, hogy ennél a 
napirendi pontnál módosító indítványt szeretne benyújtani. 

dr. Szikszai Márta jegyző elmondta, hogy a módosító indítványra több okból került sor A 
Szociális,Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat jelenlegi vezetőjének, Zsitvay Katalinnak 
magasabb vezetői megbízatása 2012. december 31. napjával lejárt. Az állás betöltésére pályázat lett 
kiírva, melynek a határideje 2013. március 4.-e volt. Határidőn belül három pályázat érkezett, ebből 
egy érvénytelen volt. A két érvényes pályázat közül - egy három tagú eseti szakmai bíráló bizottság 
segítségével - a bizottság végül Semperger Katalin mellett döntött. 
A módosító indítvány beadásának egyik oka, hogy Zsitvay Katalin kérelmet adott be, hogy 
munkaviszonyát közös megegyezéssel szüntessék meg, 2013. május 5. től. A kérelemnek a 
bizottság helyt ad, és a köztes időre május 6-tól május 31- ig az intézmény vezetőjének Gulyás 
Beátát nevezi ki. Semperger Katalin kinevezése 2013. június 1-től szól. 

Palik Józsefné a bizottság tagja mélységesen sajnálja Zsitvy Katalin intézményvezető távozását, 
hiszen az intézmény kiválóan működött az ő vezetése alatt. Szeretné megköszönni a munkásságát, 



és nem ért egyet a döntéssel mert szerinte nem egyértelmű a három tagú eseti szakmai bíráló 
bizottság döntése szerinte újra ki kellett volna írni a pályázatot. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen, és 1 
tartózkodással az alábbi határozatokat hozta: 

31/2013. (IV. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat igazgatói (magasabb vezetői) 
álláspályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést, és a bizottság az előterjesztéshez az alábbi 
módosító indítványt teszi: 
 
Az előterjesztés az alábbi 2. és 3. határozati javaslattal egészüljön ki: 

 
2. Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak 
ellátására határozott időre megbízott Zsitvay Katalin megbízatását 2013. május 5. napjával 
visszavonja, továbbá közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel megszünteti. 

Határid ő: 2013. május 5. 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
3. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak 
ellátásával 2013. május 6. napjától 2013. május 31. napjáig, azaz az intézmény új igazgatójának, 
Semperger Katalinnak kinevezéséig, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vezetőjét, Gulyás Beátát bízza meg.  
 
Gulyás Beáta illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint az e törvény végrehajtásáról a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- a G fizetési osztály 7 fizetési fokozat garantált illetménye:         155.258,- Ft 
- további szakképesítés:             12.421,- Ft                                                                                                                               
- összesen:                       167.679, - Ft 
- összesen kerekítve:                       167.700,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (250%)                                                                                                               
(2013. május 6. napjától a magasabb vezetői megbízás utolsó napjáig,                                                         
2013. május 31. napjáig):                                       50.000,- Ft 
- mindösszesen:            217.700,- Ft 
 
Határid ő:  2013. május 6. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  

 



32/2013. (IV. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat igazgatói (magasabb vezetői) 
álláspályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést, és a bizottság módosító indítványának 
figyelembe vételével az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat:  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társult önkormányzatok gesztora a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) 
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátásával 2013. június 1. napjától 2018. május 
31. napjáig terjedő határozott időtartamra Semperger Katalint (3000 Hatvan, Bercsényi út 32.) bízza 
meg, mellyel párhuzamosan határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt biztosít számára az 
intézményben; és ezzel egyidejűleg Mukvicz Anita pályázatát nem fogadja el.  

Semperger Katalin illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint az e törvény végrehajtásáról a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- a I fizetési osztály 5 fizetési fokozat garantált illetménye:         176.435,- Ft 
- további szakképesítés:               17.644,- Ft  
- összesen:                194.079,- Ft 
- összesen kerekítve:               194.100,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló  
illetményrész (2013. június 1. napjától a magasabb vezetői megbízás 
utolsó napjáig, 2018. május 31. napjáig)          105.900,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (250%):              50.000,- Ft 
- mindösszesen:               350.000,- Ft 
 
Határid ő:  2013. június 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

7. napirend: Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.(II. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hetedik 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 határozatot hozta: 

33/2013. (IV. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 



8. napirend: Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a nyolcadik napirendi pontot, majd megkérdezte, 
hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy egy 
alaposan, részletesen kidolgozott beszámolót olvashattak, és ennél a napirendi pontnál is két 
határozati javaslatról kell dönteni. 

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

34/2013. (IV. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2012. évi 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal. 

Határid ő:    2013. május 31. 
Felelős:       Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján 

35/2013. (IV. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2012. évi 
gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal. 

Határid ő:      2013. május 31. 
Felelős:         Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján 

9. napirend: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről 
és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a kilencedik napirendi pontot és elmondta hogy 
ehhez a napirendi ponthoz tartozik egy módosító indítvány. a fecskelakás elbírálására 
vonatkozólag. 

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

 



36/2013. (IV. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

  Határozat szövege: 

  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, 
és a bizottság az alábbi módosító indítványt  teszi: 

 
1. Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet a következő új 1. §-sal egészüljön ki, és az 

eredeti 1-3. §-ok számozása 2-4. §-ra módosuljon: 
„1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (2) és (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(2) Ha az (1) bekezdésben írt elsődleges rangsorolási szempont alapján a fecskelakás bérlője 

nem választható ki, azt kell előnyben részesíteni, aki saját háztartásában több gyermeket 
nevel. 

(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben írt elsődleges és másodlagos rangsorolási szempont alapján 
a fecskelakás bérlője nem választható ki, azt kell előnyben részesíteni, aki régebben 
rendelkezik lakáscélú előtakarékossági szerződéssel.” 

2. Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet új 2. §-ában „Az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)” szövegrész helyébe “A R.” szöveg lépjen.” 

37/2013. (IV. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a bizottság módosító indítványának figyelembe 
vételével elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

10. napirend:  Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 
Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd megkérte Bánkutiné 
Katona Mária költségvetési irodavezetőt, hogy pár szóban ismertesse az előterjesztést. 

Bánkutiné Katona Mária: Az államháztartásról szóló törvény alapján elkészült a zárszámadási 
rendelettervezet.  Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2012. évi 
gazdálkodásról szóló beszámolóikat, és ezeket összefoglalva terjeszti a képviselő-testület elé. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést, 
és tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy két határozati javaslatról kell szavazni. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 

38/2013. (IV. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést, valamint az 



önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

39/2013. (IV. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege:: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, valamint az önkormányzat 2012. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és a következő határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 

Határid ő:    2013. április 30. 
Felelős:        Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

11. napirend: Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési 
koncepciójáról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a tizenegyedik napirendi pontot, majd megkérte 
Bánkutiné Katona Mária költségvetési irodavezetőt, hogy pár szóban ismertesse az előterjesztést. 
Bánkutiné Katona Mária  irodavezető elmondta, hogy az államháztartásról szóló törvény 2013. 
január 1-től úgy változott, hogy április 30-ig költségvetési koncepció készítési kötelezettséget ír elő 
az önkormányzatok számára.  
A költségvetési koncepciónak jelentős szerepe van a következő év költségvetésének 
megalapozásában, azzal szemben elvárt követelmény, hogy az egyrészt illeszkedjék az állami 
költségvetési politikához, a helyi célkitűzésekhez, illetőleg vegye figyelembe a tárgyév és azt 
megelőző évek áthúzódó kötelezettségvállalásait. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést, 
és tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy két határozati javaslatról kell szavazni. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 

40/2013. (IV. 22.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan Város Önkormányzatának 
2014. évi költségvetési koncepcióját. A koncepcióban szereplő elvek figyelembevételével kell 
folytatni az önkormányzati költségvetés összeállítását. 



Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetési rendelettervezetét 
Magyarország 2014. évi költségvetési törvényének elfogadása után kell a képviselő-testület elé 
terjeszteni. 

Felelős:      Hatvan város polgármestere 
Határid ő:  2014. február 15. 

 

Köves Gáborné a bizottság elnöke megköszönte a jelenlevőknek részvételüket, és elrendelte a zárt 
ülést. 

       k.m.f. 

Illésné Majláti Eleonóra           Köves Gáborné 
   jegyzőkönyvvezető                  a  Szociális és Lakásügyi Bizottság 
                  elnöke 
      
      
     Kocsis Attiláné 
          jegyzőkönyv hitelesítő 


