
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2014. október 29-én (szerda) 13:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 
kis tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné                                                       a bizottság elnöke 

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

Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Szikszai Márta                          jegyző 
 dr. Kovács Éva               aljegyző 
 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 3 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Csinger Béla bizottsági tagot választották.  

Köves Gáborné az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására.  

A javaslat elfogadása után a Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

126/2014 (X. 29.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága  
2014. október 29- i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés: 

1./    Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

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

2./  Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének módosításáról 

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

3./  Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsába történő 
tag delegálásáról, és a társulás elnökének megválasztásáról 

                       Előterjesztő:  Horváth Richárd polgármester 
                       Előadó:          dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 



4./    Beszámoló a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 

                       Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
                       Előadó:         Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető      

1. napirend Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd átadta a szót 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezetőnek.  

Bánkutiné Katona Mária  irodavezető elmondta, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 2014. február 14-i ülésén alkotta meg Hatvan város 2014.évi költségvetéséről szóló 
rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetébe a költségvetés végrehajtása során 2014. július 1-
jétől 2014. szeptember 30-ig bekövetkezett változások kerültek beépítésre. 

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: 

127/2014. (X. 29.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 

2. napirend: Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás 
által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének 
módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy ennél a naprendi 
pontnál két határozati javaslatról kell döntést hozni. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatokat hozta: 

128/2014. (X. 29.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat  
1. és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi 
költségvetésének módosítását: 



 
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét         300.736 ezer Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét     301.304 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

Határidő: 2014. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

129/2014. (X. 29.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulási által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozat szövege: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 
1. és 2. mellékletét képező, a társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének módosítását: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét            300.684 - ezer Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 300.684 - ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

Határidő: 2014. október 31. 
Felelős: Hatvan város Polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

3. napirend: Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási 
Tanácsába történő tag delegálásáról, és a társulás elnökének megválasztásáról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, majd megkérdezte, 
hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban.  

Megérkezett Kondek Zsolt képviselő úr, így a bizottság tagjainak a száma 4 főre bővült. 

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

130/2014. (X. 29.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsába történő tag 
delegálásáról, és a társulás elnökének megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 
 



Határozat szövege: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás tagja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § 
(2) bekezdése alapján, a társulási megállapodás V/2. pont 3. bekezdésében meghatározottak 
figyelembevételével a társulási tanácsba Horváth Richárd polgármestert delegálja.  
 
Határidő:  2014. november 10. 
Felelős:  Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

131/2014. (X. 29.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsába történő tag 
delegálásáról, és a társulás elnökének megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás tagja a társulási tanácsülés soron következő ülésén a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdése alapján, a társulási 
megállapodás V/2. pont 3. bekezdésében meghatározottak figyelembevételével a Társulási Tanács 
elnökének Horváth Richárd polgármestert javasolja megválasztani.  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, 
hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanács 
ülésén jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
Határidő:  soron következő társulási tanácsülés 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

4. napirend: Beszámoló a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik 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 szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül,  az alábbi határozatot hozta: 

132/2014. (X .29.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról szóló beszámolót és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 
 



Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma 
akcióról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2014. november 15.   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

Köves Gáborné a bizottság elnöke megköszönte a jelenlevőknek részvételüket, és bezárta az ülést. 

 

k.m.f. 

Illésné Majláti Eleonóra           Köves Gáborné 
   jegyzőkönyvvezető                  a  Szociális és Lakásügyi Bizottság 
                  elnöke 
      
      
     Csinger Béla 
          jegyzőkönyv hitelesítő 


