
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. június 28-án a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
            Papp István bizottsági elnök-helyettes 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 Rodek Antal    bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
              Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van. 
 
Kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
201/2012. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. június 
28-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 

1. Előterjesztés energiamenedzsment audit jelentésre vonatkozó megbízási szerződésről 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
2. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás 

kiegészítéséről 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 

 
3. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel megkötendő együttműködési 

megállapodással kapcsolatos további döntésekre 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 

 
4. Előterjesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos döntésekről 
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5. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
Előadó a 4-5. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márt aljegyző 

 
6. Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átvételével 

kapcsolatos intézkedésekről 
Előterjesztő az 1-6. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés energiamenedzsment audit jelentésre vonatkozó megbízási szerződésről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
202/2012. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az  energiamenedzsment audit jelentésre vonatkozó 
megbízási szerződésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata energiamenedzsment audit jelentési feladat elvégzésével az OLC 
Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 9027 Győr, Budai u. 5/A.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt a jelen határozat mellékletében szereplő 
megbízási szerződés szerinti tartalommal. 
 
Határid ő: 2012. július 29. (szerződés megkötésére) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás 
kiegészítéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
203/2012. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel kötött 
együttműködési megállapodás kiegészítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező, a Robert 
Bosch Elektronika Kft.-vel 2011. szeptember 14-én megkötött Együttműködési megállapodás 1. sz. 
kiegészítését elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a dokumentum aláírására. 
 
Határid ő: 2012. július 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel megkötendő együttműködési 
megállapodással kapcsolatos további döntésekre 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
204/2012. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel megkötendő 
együttműködési megállapodással kapcsolatos további döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Robert Bosch Elektronika Kft.-
vel együttműködési keret-megállapodást köt. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a határozat mellékletét képező együttműködési keret-megállapodás aláírására.  
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Határid ő: 2012. július 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos döntésekről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Sajnos 4 hónapig nem fog működni. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Lőrincinek mi volt az indoka? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A lőrinci önkormányzat előterjesztésébe beleolvastam, és az van benne, hogy nem tudnak ilyen 
költséget felvállalni. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
205/2012. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyában 
hozott 341/2012. (V. 31.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, az ellátást 2012. szeptember 1. 
napjától nem biztosítja, így a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény Intézményt Fenntartó 
Társulástól a feladatot jogutódlással történő fenntartóváltással nem veszi át. 
 

Határid ő: 2012. június 29. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
206/2012. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 93/2012. (II. 22.) számú határozatával 
egységes szerkezetben elfogadott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását a társult önkormányzatokkal közös 
megegyezéssel 2012. szeptember 1. napi hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  
  

A Társulási megállapodás 1. „Előzmények” pontja az alábbi 1.3. alponttal egészül ki:  
„1.3. Boldog Község Önkormányzata, Csány Község Önkormányzata, Ecséd Község 
Önkormányzata, Hatvan Város Önkormányzata, Heréd Község Önkormányzata, Hort 
Község Önkormányzata, Kerekharaszt Község Önkormányzata, Nagykökényes Község 
Önkormányzata, Petőfibánya Község Önkormányzata, Rózsaszentmárton Község 
Önkormányzata, Zagyvaszántó Község Önkormányzata a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feladat ellátására társulási megállapodást kötnek Hatvan Város gesztorsága 
mellett, mely megállapodást jelen megállapodás keretében – közös megegyezéssel- egységes 
szerkezetben módosítanak.”  

 
 2.  A Társulási megállapodás 4. „A társulás tagjai helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. A társulás tagjai 
A társulásban résztvevő önkormányzatok neve, székhelye: 
Boldog Község Önkormányzata (3016 Boldog, Kossuth L. u. 8.) 
Csány Község Önkormányzata (3015 Csány, Kossuth L. u. 2.) 
Ecséd Község Önkormányzata (3013 Ecséd, Szabadság u. 139.) 
Hatvan Város Önkormányzata (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
Heréd Község Önkormányzata (3011 Heréd, Rákóczi u. 39.) 
Hort Község Önkormányzata (3014 Hort, Szabadság u. 40.) 
Kerekharaszt Község Önkormányzata (3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.) 
Nagykökényes Község Önkormányzata (3012 Nagykökényes, Szabadság u. 37.) 
Petőfibánya Község Önkormányzata (3023 Petőfibánya, Bánya u. 3.) 
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth u. 1.) 
Zagyvaszántó Község Önkormányzata (3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.)” 

 
3.  A Társulási megállapodás 5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5.3. Működési területe a társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az 
alábbiak szerint: 

 
a közösen fenntartott intézmény 

tevékenységi köre: 
működési terület: 

családsegítés Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 
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gyermekjóléti szolgálat Csány, Hatvan, Kerekharaszt, 
Nagykökényes, Boldog 

védőnői szolgálat Hatvan, Kerekharaszt 
család-és nővédelmi egészségügyi 
gondozás 

Hatvan, anyatejgyűjtő feladatellátási 
megállapodás alapján: Apc, Boldog, Csány, 
Ecséd, Hort, Heréd, Kerekharaszt, Lőrinci, 
Nagykökényes, Petőfibánya, 
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó 

bölcsődei ellátás Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, 
Kerekharaszt, Nagykökényes 

házi segítségnyújtás Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, 
Kerekharaszt, Nagykökényes, Petőfibánya, 
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó 

szociális étkeztetés Hatvan 
nappali szociális ellátás Hatvan, a Fogyatékosok Nappali Intézménye  

Boldog, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes, Csány  

támogató szolgálat  Hatvan, 
támogató szolgálatra vonatkozó feladat-
ellátási megállapodás alapján Kerekharaszt 

egyéb szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Hatvan 

szociális, gyermekvédelmi, 
gyermekjóléti intézményekben 
végzett egyéb speciális ellátások 

Hatvan” 

 
 

4.  A Társulási megállapodás 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
       „6.1. A társulás által fenntartott intézmény tevékenységi köre: 
 

szakfeladat száma: szakfeladat megnevezése: 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

(Védőnői Szolgálat működtetése, Anyatejgyűjtő Állomás)  
869042 Ifjúsági-egészségügyi gondozás (Iskola-egészségügyi Szolgálat 

Ifjúság-egészségügyi Szolgálat) 
889101 Bölcsődei ellátás  
856012 Korai fejlesztés, gondozás 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás  
889921 Szociális étkeztetés 
881011 Idősek nappali ellátása 
881013 Fogyatékkal élők nappali ellátása 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás  
889925 Támogató szolgáltatás 
889926 Közösségi szolgáltatás (pszichiátriai betegek részére) 
889969 Egyéb speciális ellátások” 
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5.  A Társulási megállapodás 6.2.5 ponttal kiegészül és az eredeti 6.2.5 - 6.2.13 pontok 

számozása 6.2.6 - 6.2.14. pontra  módosul:  
„6.2.5.   Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.”  

 

6.  A Társulási megállapodás 8.6. ponttal kiegészül és az eredeti 8.6. – 8.14. pontok számozása 
8.7. – 8.15. pontra módosul: 

 „8.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

 A társult felek az intézmény működési költségéhez a következő módon járulnak  hozzá:  
A költségvetési támogatáson felül szükséges pénzügyi fedezethez a társult önkormányzatok 
a kihelyezett jelzőkészülékszám arányában járulnak hozzá, amelyet negyedévente, utólag, a 
készülék kihelyezéséről vezetett dokumentáció alapján tárgynegyedévet követő hónap 15 
napjáig utalnak a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás számlájára. Az átutalt 
összeget a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat által leigazolt számla alapján a levont karbantartási költséggel 
csökkentve 8 napon belül továbbutalja a gesztor önkormányzat számlájára. A szolgáltatás 
személyi térítési díjából befolyt összeg a működtető saját bevételét képezi, amelyet a 
működtetésre fordít.”  

 

7.  A Társulási megállapodás 9.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 „9.2. A társuláshoz csatlakozni az év első napjával lehet, feltéve, hogy a csatlakozó 
önkormányzat ebbéli szándékát legalább két hónappal korábban jelezte. A társuláshoz év 
közben csatlakozni abban az esetben lehet, ha a társulás új feladat ellátását vállalja. A 
csatlakozás elfogadásához a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített 
többséggel hozott döntése szükséges.” 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást, 
továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján   
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
207/2012. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  



 

  

8 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 14/2008. (I. 29.) számú határozatával 
elfogadott és többször módosított a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó 
Társulás Alapító Okiratát a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2012. szeptember 1. 
napi hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  

1. Az Alapító Okirat 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2.2. Az intézmény fenntartója: 

 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 

3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

 

A társulásban résztvevő önkormányzatok neve, székhelye: 

Boldog Község Önkormányzata, 3016 Boldog, Kossuth L. u. 8. 

Csány Község Önkormányzata, 3015 Csány, Kossuth L. u. 2. 

Ecséd Község Önkormányzata, 3013 Ecséd, Szabadság út 139. 

Hatvan Város Önkormányzata, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

Heréd Község Önkormányzata, 3011 Heréd, Rákóczi u. 39. 

Hort Község Önkormányzata, 3014 Hort, Szabadság tér 40. 

Kerekharaszt Község Önkormányzata, 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2. 

Nagykökényes Község Önkormányzata, 3012 Nagykökényes, Szabadság u. 37. 

Petőfibánya Község Önkormányzata, 3023 Petőfibánya, Bánya u. 3. 

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata, 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth L. út 1. 

Zagyvaszántó Község Önkormányzata, 3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1. 

 

A társult önkormányzatok gesztora: 

Hatvan Város Önkormányzata  

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.”  

 

2. Az Alapító Okirat 5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5.3. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat  

Területi Szociális Ellátó Szolgálat (szakmai vezető irányításával) 

- Idősek nappali ellátása 
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telephely: Hajós Alfréd u. 5. 

- Házi segítségnyújtás 

telephely: Balassi Bálint út 14. 

- Szociális étkeztetés  

telephely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

telephely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.” 

 

3. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. Az intézmény működési területe: 

A társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az alábbiak szerint:  

 

a közösen fenntartott intézmény tevékenységi    
köre: 

működési terület: 

családsegítés Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

gyermekjóléti szolgálat Csány, Hatvan, Kerekharaszt, Nagykökényes, 
Boldog 

védőnői szolgálat Hatvan, Kerekharaszt 

család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Hatvan, anyatejgyűjtő feladatellátási 
megállapodás alapján: Apc, Boldog, Csány, 
Ecséd, Hort, Heréd, Kerekharaszt, Lőrinci, 
Nagykökényes, Petőfibánya, 
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó 

bölcsődei ellátás Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

házi segítségnyújtás Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

szociális étkeztetés Hatvan 

nappali szociális ellátás Hatvan, a Fogyatékkal Élők Nappali 
Intézménye Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, 
Kerekharaszt, Nagykökényes 

támogató szolgálat Hatvan, feladatellátási megállapodás alapján 
Kerekharaszt 

egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Hatvan 

szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti Hatvan 
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intézményekben végzett egyéb speciális ellátások 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, 
Kerekharaszt, Nagykökényes, Petőfibánya, 
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó.” 

 

4. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai:  

Egészségügyi alapellátás  

A hely önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdése alapján, 
valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének d) és e) 
pontjaiban meghatározottak alapján a védőnői szolgálat, anya-, gyermek- és 
csecsemővédelem, iskola-egészségügyi ellátás. 

Gyermekjóléti szolgálat 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  14-15. § 
és 39-40. § alapján. 

Bölcsődei ellátás  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § 
(3) bekezdése alapján. 

Szociális alapellátás  

A hely önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdése alapján, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a, 
63. §-a, 64. §-a és 65. §-a alapján családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, 
nappali szociális ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és egyéb szociális ellátás 
(támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek közösségi ellátása). 

 

8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások  

8899 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.” 

 

5. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. A költségvetési szerv alap-és vállalkozási tevékenysége  

A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

869041 
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Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

Védőnői Szolgálat  

Védőnői Szolgálat működtetése a Védőnői Szolgálat feladata –  az egészségügyi alapellátás 
részeként –  az egészségnevelés, tanácsadás és gondozás. A családok egészségének 
megőrzése, a betegség kialakulásának megelőzése, valamint az egészség helyreállítása 
céljából fejti ki tanácsadó, egészségnevelő, gondozási tevékenységét. 

Anyatejgyűjt ő Állomás 

Az Anyatejgyűjtő Állomás feladata a többlet anyatej gyűjtése, valamint a rászoruló 
csecsemők szükség szerinti anyatejjel való ellátása. 

A 3-6 év közötti korosztály pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres figyelemmel 
kísérése, akut egészségügyi ellátása a következő bekezdésben említésre kerülő Iskola- 
egészségügyi Szolgálat alapfeladatai közé tartozik. 

869042 

Ifjúsági-egészségügyi gondozás: 

Iskola-egészségügyi Szolgálat 

Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 

Az Iskola-egészségügyi Szolgálat és az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat alapfeladata az 
iskolás korosztály (6-18 éves) pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres figyelemmel 
kísérése, akut egészségügyi ellátása. A tanulók egészségügyi ellátásán kívül környezet-
egészségügyi, élelmezés-egészségügyi, balesetvédelmi, egészségnevelési és pályaválasztási 
tanácsadási feladatokat is végez. 

889101 

Bölcsődei ellátás  

856012 Korai fejlesztés, gondozás  

Az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek 
számára. Feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-
szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, 
továbbá a hat éven aluli fogyatékos gyermekek korai fejlesztése, gondozása, fejlesztő 
felkészítése.  

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek ötödik 
életévének betöltéséig, illetve annak az évnek december 31-éig vehető fel, amelyben 
harmadik életévét, fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik 
életévét betöltötte, egyéni elbírálás alapján – a hatályos rendelkezések figyelembe vételével 
– még továbbra bölcsődében gondozható. A bölcsődei ellátás keretében a 
gyermekéletkorának és egészségügyi állapotának megfelelően biztosítani kell a gondozás-
nevelés feltételeit, az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést. 

889922 

Házi segítségnyújtás 

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok 
elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezet higiéniás 
körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának 
megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 

889924 

Családsegítés 
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A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzésére, a krízishelyzet megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés keretében biztosítani kell a tanácsadást, a 
családgondozást, az észlelő jelzőrendszer működtetését, a csoportos és közösségi munkát. 

882201  

Adósságkezelési szolgáltatás  

Szociális segítő tevékenység keretén belül segít megelőzni a háztartások eladósodását, a már 
eladósodott személyek/családok adósságának rendezésére törekszik az érdekeltek együttes 
megállapodása útján. 

889921 

Szociális étkeztetés 

Az étkeztetés keretében fő étkezésként legalább napi egyszeri meleg élelmet kell biztosítani 
az arra rászorulók részére. Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel 
lakásra történő szállításával, elvitelének lehetővé tételével, vagy helyben fogyasztással kell 
megszervezni.  

881011 

Idősek nappali ellátása 

Elsősorban a saját otthonukban élő idősek részére biztosít lehetőséget a napközbeni 
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek 
kielégítésére. Működteti az idősek klubját.  

889923 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek ellátása céljából nyújtott ellátás. 

881013 

Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 
étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. 
Működteti a fogyatékkal élők nappali ellátását nyújtó intézményt. 

889201 

Gyermekjóléti szolgáltatás  

A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat 
lát el:  

-szervezés: szervező tevékenység biztosítása  

-szolgáltatás: ellátások közvetítése, 

-gondozás: ellátások teljesítése. 

Elősegíti a gyermekek testi, lelki egészségét, családban történő nevelését. Megelőzi a 
gyermekek veszélyeztetettségének kialakulását, a már kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetésére törekszik. Eljár a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében. 
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Segíti a közoktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását. Kapcsolatot tart a 
gyermek- és ifjúságvédelem intézményeivel, összehangolja munkájukat. Együttműködik a 
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéseket alkalmazó 
szervekkel. Figyelemmel kíséri az örökbefogadást. Szervezi a helyettes szülői hálózatot. 

889925  

Támogató szolgáltatás 

A Támogató Szolgálat személyi segítő szolgálat működtetése, amely a fogyatékos személy 
aktív közreműködésével segítséget nyújt. Szállító szolgálat működtetése az alapvető 
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása érdekében. Tanácsadás. 

889926 

Közösségi Szolgáltatás (pszichiátriai betegek részére) 

A közösségi pszichiátriai ellátás önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú 
gondozás. A gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve 
lakókörnyezetében történik. 

889969 

Egyéb speciális ellátások  

Az alaptevékenységgel összefüggő, az alapító okirat szerint végezhető tevékenység, amely a 
szerv alapító okirat szerinti alaptevékenységének ellátásához kapcsolódnak, valamint a 
rendelkezésre álló kapacitásának kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett 
tevékenységek. Ilyen tevékenységek különösen: a gondozáshoz használt eszközök 
alkalmazásának bemutatása, tanítása; anyatejtöbblet értékesítése; ápolási eszközök 
tesztelése; rendezvények szervezése külső felkérésre, tanfolyamok, klubok szervezése, 
vezetése; időszakos gyermekfelügyelet működtetése. 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

5. Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16. Hatályba lépés: 

 

A költségvetési szerv szakfeladatrendje 2010. január 1-jétől hatályos, és 2011. február 1-jei, 2011. 
június 1-jei, 2012. március 20-i, valamint 2012. szeptember 1-jei hatállyal kiegészítésre került.” 

 

6. Az Alapító Okirat Záró rendelkezések pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Záró rendelkezések: 

 

A Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alapító okirata 2010. április 15-
én lépett hatályba, amelyet a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézményfenntartó Társulás tagjai 2011. február 1-jei és 2011. június 1-jei hatállyal módosítottak, 
és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás tagjai 2012. 
március 20-ai hatállyal, valamint 2012. szeptember 1-jei hatállyal az alábbi határozatokkal 
módosítottak: 
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Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete …............../2012. (....) sz. határozatával,  

Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete …................/2012. (....) sz. határozatával,  

Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testülete …................/2012. (....) sz. határozatával, 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete …................./2012. (....) sz. határozatával,  

Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete …................./2012. (....) sz. határozatával,  

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete ….................../2012. (....) sz. határozatával, 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete …...../2012. (....) sz. határozatával, 

Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2012. (….) sz. határozatával, 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete ….…../2012. (....) sz. határozatával, 

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete../2012. (....) sz. határozatával, 

Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete..….../2012. (....) sz. határozatával.” 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, 
továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 

 
Határid ő: 2012. szeptember 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
208/2012. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy keresse meg a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulást, hogy a 
tulajdonában lévő – házi segítségnyújtás feladatellátást biztosító – infrastruktúrát 2012. 
szeptember 1. napjával vegye át a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó 
Társulástól azzal, hogy a kihelyezett készülékeket helyezze üzemen kívül de költségkímélési 
okokból azok elszállíttatására vonatkozóan – Apc községben és Lőrinci városban lévő 
ellátottak kivételével - ne tegyen intézkedést. 
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Határidő: 2012. július 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Szociális, Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Szolgálat vezetőjét, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító 
infrastruktúra maximális kihasználása érdekében - a szolgáltatás népszerűsítése,valamint a 
tényleges igények felmérése céljából - tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 
Határid ő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője 

 
 
5. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Akiknek az önkormányzattal, vagy a Városgazdálkodási Zrt.-vel szemben tartozásuk áll fenn, azok 
addig amíg nem rendezik a tartozást, nem kaphatnak szociális kártyát. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ez az eredeti rendeletben is benne volt, ezért nem értem, hogy ezért miért kell módosítani. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Ez nem volta benne az eredeti rendeletben, csak a különféle adótartozások, ez pedig nem 
köztartozás, hanem lakáscélú. pl. lakbértartozás. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
209/2012. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. 
(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átvételével 
kapcsolatos intézkedésekről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
210/2012. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény átvételével kapcsolatos intézkedésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) Hatvan Város 
Önkormányzata által 2012. július 31. napjával történő átvétele kapcsán szükséges finanszírozási, 
pénzügyi bejelentések megtételére és az azzal kapcsolatos iratok aláírására Hatvan város 
polgármesterét felhatalmazza. 
 
Határid ő: 2012. július 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
211/2012. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény átvételével kapcsolatos intézkedésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 348/2012. (V. 31.) számú határozatát módosítja 
és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) fenntartói jogának Hatvan 
Város Önkormányzata által 2012. július 31. napjával történő, alapító és irányító jogokat is érintő 
átvétele kapcsán felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a fenntartó változásról szóló, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) 
kötendő megállapodás aláírására.” 
 
Határid ő: 2012. július 31. (a megállapodás aláírására) 
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Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
212/2012. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény átvételével kapcsolatos intézkedésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 349/2012. (V. 31.) számú határozatát módosítja 
és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) fenntartói jogának Hatvan 
Város Önkormányzata által 2012. július 31. napjával történő átvétele kapcsán Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 2755 hrsz-ú, 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36. szám 
alatti ingatlan vonatkozásában a Heves Megyei Intézményfenntartó Központtal (székhely: 3300 
Eger, Kossuth Lajos utca 9.) 2012. február 22. napján megkötött, határozatlan idejű ingyenes 
használatba adási megállapodást 2012. július 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti, és 
egyben felhatalmazza annak aláírására Hatvan város polgármesterét.” 
 
Határid ő: 2012. július 30. (a megállapodás megszüntetésének aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
213/2012. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény átvételével kapcsolatos intézkedésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 350/2012. (V. 31.) számú határozatát módosítja 
és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg, valamint a határozat 
mellékletét képező alapító okirat helyébe a jelen határozat mellékletét képező alapító okirat lép: 
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„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) Hatvan Város 
Önkormányzata által 2012. július 31. napjával történő átvétele kapcsán a jelen határozat mellékletét 
képező alapító okiratot elfogadja.” 
 
Határid ő: 2012. július 31. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését 
befejezettnek nyilvánította.  
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


