
 

     Az előterjesztés elkészítésében közreműködött:   
Nagy Márta hatósági irodavezető 

Semperger Katalin intézményvezető 
HAT/………………/2022. 
 

Előterjesztés 
a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat  

ünnepi nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője – felmérve az ellátotti 
igényeket – az alábbi takarékossági, költségcsökkentő intézkedések megtételét 
kezdeményezte az intézmény 2022. december 27-től 2023. január 9-ig tartó nyitvatartása 
vonatkozásában: 

- A Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. január 6. napjáig ügyeleti rendszerben 
működik az Intézmény 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. szám alatti, A. épületben lévő 
székhelyén. 

- A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. január 6. napjáig ügyeleti rendszerben 
működik az Intézmény 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. szám alatti, A. épületben lévő 
székhelyén. 

- A pszichiátriai betegek közösségi ellátása 2023. január 6. napjáig ügyeleti rendszerben 
működik az Intézmény 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. szám alatti, A. épületben lévő 
székhelyén. 

- A Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye – az előzetes igényfelmérés 
figyelembevételével – 2022. december 27-től december 30. napjáig zárva tart, 2023. 
január 2. napjától rendes munkarend szerint működik. 

- A Támogató Szolgálat a szükséges gondozási feladatokat csökkentett óraszámban látja 
el. 

- Az Idősek Klubja folyamatosan működik. 
- Az étkeztetés feladat ellátása folyamatos marad. 
- A Házi segítségnyújtás a szükséges gondozási feladatokra terjed ki. 
- A bölcsődei ellátás 2022. december 27-től december 30. napjáig szünetel, a Hajós 

Alfréd utcai intézmény 2023. január 2. napjától, a Mohács utcai intézmény 2023. 
január 6. napjától rendes munkarend szerint működik. A Mohács utcai intézmény 
ellátottjai 2023. január 2. napjától január 6. napjáig a Hajós Alfréd utcai bölcsődei 
ellátást vehetik igénybe. 

- A Védőnői Szolgálat 2022. december 27-től december 30. napjáig ügyeleti 
rendszerben, míg 2023. január 2. napjától rendes munkarend szerint működik. 

- Az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat igazodik az iskolák működési rendjéhez, azaz 
2023. január 9. napjától rendes munkarend szerint működik. 

- Az Anyatejgyűjtő Állomás folyamatosan működik. 
 

Javaslom, hogy a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat nyitvatartása 2022. 
december 27. napjától 2023. január 9. napjáig az intézményvezető javaslata szerint kerüljön 
jóváhagyásra az intézmény energia-felhasználásának csökkentése érdekében. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni.  



 

 
 Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint hagyja jóvá a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2022. december 27. napjától 2023. január 9. napjáig 
tartó nyitva-tartási rendjét: 

- A Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. január 6. napjáig ügyeleti rendszerben 
működik az Intézmény 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. szám alatti, A. épületben lévő 
székhelyén. 

- A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. január 6. napjáig ügyeleti rendszerben 
működik az Intézmény 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. szám alatti, A. épületben lévő 
székhelyén. 

- A pszichiátriai betegek közösségi ellátása 2023. január 6. napjáig ügyeleti rendszerben 
működik az Intézmény 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. szám alatti, A. épületben lévő 
székhelyén. 

- A Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye – az előzetes igényfelmérés 
figyelembevételével – 2022. december 27-től december 30. napjáig zárva tart, 2023. 
január 2. napjától rendes munkarend szerint működik. 

- A Támogató Szolgálat a szükséges gondozási feladatokat csökkentett óraszámban látja 
el. 

- Az Idősek Klubja folyamatosan működik. 
- Az étkeztetés feladat ellátása folyamatos. 
- A házi segítségnyújtás a szükséges gondozási feladatokra terjed ki. 
- A bölcsődei ellátás 2022. december 27-től december 30. napjáig szünetel, a Hajós 

Alfréd utcai intézmény 2023. január 2. napjától, a Mohács utcai intézmény 2023. 
január 6. napjától rendes munkarend szerint működik. A Mohács utcai intézmény 
ellátottjai 2023. január 2. napjától január 6. napjáig a Hajós Alfréd utcai bölcsődei 
ellátást vehetik igénybe. 

- A Védőnői Szolgálat 2022. december 27-től december 30. napjáig ügyeleti 
rendszerben, míg 2023. január 2. napjától rendes munkarend szerint működik. 

- Az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat igazodik az iskolák működési rendjéhez és 2023. 
január 9. napjától rendes munkarend szerint működik. 

- Az Anyatejgyűjtő Állomás folyamatosan működik. 
 
A képviselő-testület felkéri a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetőjét, 
hogy az igényeknek megfelelően alakítsa ki az ügyeleti ellátás igénybevételének 
feltételrendszerét, majd legkésőbb 2022. november 30. napjáig mérje fel a bölcsődei ellátásra 
vonatkozóan az összevont ügyeletet igénybe venni kívánók körét.  
 
Határidő: 2022. december 22. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. november 17. 
 
         Horváth Richárd 
                                                                                                             polgármester 
Látta: 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 



 

 
 
 
 
 


