
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2012. február 20-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 
ovális termében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné    a bizottság elnöke 
 Palik Józsefné        a bizottság tagja 

Nádas Sándor  a bizottság tagja 
Németh Zsolt  a bizottság tagja 
Csinger Béla a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről:  

 dr. Szikszai Márta                  jegyző 
 Komendáné Nagy Márta                aljegyző 
 dr. Paronai Richárd                     irodavezető  
 Kovács Imréné                  osztályvezető 
                     Illésné M. Eleonóra                         jegyzőkönyvvezető 

Köves Gáborné  a  bizottság  elnöke  köszöntötte  a  jelenlévőket,  és  megállapította,  hogy   a 
Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 tagja közül 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.  
Az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

A javaslat elfogadása után a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

17 /2012 (II. 20.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2012. február 20-i  ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  meg: 

Nyílt ülés 

1./ 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 jegyzői irodavezető 

2./ Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti ellátórendszert érintő módosításokról  

                        Előterjesztő:   Szabó Zsolt polgármester 
                        Előadó:           Komendáné Nagy Márta 

3./ Előterjesztés a helyben szokásos temetési költség megállapítására 

Előterjesztő:    a Szociális és Lakásügyi Bizottság Elnöke 
                        Előadó:            Kovács Imréné szociális és egészségügyi osztályvezető 
 
 



Zárt ülés 

1./ Előterjesztés adósságcsökkentési támogatásról 

Előterjesztő:    a Szociális és Lakásügyi Bizottság Elnöke 
                        Előadó:            Kovács Imréné szociális és egészségügyi osztályvezető 

1. 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 az első napirendi pontot, majd elmondta, hogy a 
lakásrendeleten azért kellett változtatni, mert azt szeretnék, hogy minél szélesebb társadalmi kör 
számára váljon elérhetővé a fecskelakások igénybevételének lehetősége – a jogosultsági feltételeket 
az életkor vonatkozásában 40 évre emelje fel, és az előtakarékossági szerződés időtartamára 
vonatkozóan legalább 4 évet írjon elő.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

18/2012. (II. 20.) 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 az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

2. napirend: Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti ellátórendszert érintő módosításokról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot, majd megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban, majd átadta a szót Komendáné 
Nagy Márta aljegyzőnek. aki az előterjesztésben közreműködött. 
Komendáné Nagy Márta aljegyző elmondta, hogy a  képviselő-testület 2011. november 24-i 
ülésén tárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátórendszer 
működésének átszervezéséről szóló előterjesztést. Ekkor a képviselő-testület felülvizsgálta a 
kötelezően ellátandó és önként ellátandó feladatainak körét, majd a hatékonyság és a 
költségtakarékosság szempontjait figyelembe véve döntött egyes szolgáltatások megszüntetéséről 
illetve átszervezéséről. 
A 2012. január 26-i képviselő-testületi ülésen e tárgyban újabb döntéseket hozott a képviselő-
testület, mivel ismertté vált a Támogató szolgáltatás ellátására és a Pszichiátriai betegek közösségi 
ellátására benyújtott pályázat eredménye, így megállapítást nyert, hogy az önkormányzat 2012-
2014. években továbbra is elláthatja ezeket a feladatot az állami finanszírozás segítségével. 
Az önkormányzat által ellátandó feladatok vonatkozásában fontos törvényi változások léptek 
hatályba 2012. január elsejétől és lépnek majd hatályba 2013. január 1-jétől. Az önkormányzatokról 
szóló törvény mellett más, az önkormányzatok működését alapvetően meghatározó új jogszabályok 
és módosuló jogszabályi változások is hatályba léptek 2012. január 1-jétől. Várhatóan ez év 
folyamán folyamatosan jelennek meg azok a végrehajtási rendeletek, melyek ismeretének 
hiányában nem lehet hosszú távú szervezeti átalakításokat végrehajtani. 
Tekintettel arra, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásban 
jelentős jogszabályi változás várható, valamint arra, hogy a jelenleg működő Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény intézményfenntartó társulás fenntartásában működik, és 
a társulások vonatkozásában is jelentős változások várhatóak,  indokolt az átszervezés és 



strukturális átalakítás elhalasztása mindaddig, amíg a működésre, fenntartásra vonatkozó 
végrehajtási rendeletek kihirdetésre kerülnek. Ezzel együtt azonban indokolt felülvizsgálni a 
meglévő intézmény működését olyan vonatkozásban, hogy az alapszolgáltatások fenntartása mellett 
az intézmény működése még hatékonyabb, költségtakarékosabb legyen, biztosítva az ellátottak 
életminőségének megőrzését illetve javítását.  
Az intézményben ezzel egyidejűleg szükségessé válnak bizonyos költségcsökkentő intézkedések, 
melyek egyrészt  álláshelyek megszüntetését másrészt dologi kiadások csökkentését is jelentik.  
Tekintettel arra, hogy a szociális és gyermekjóléti és egészségügyi alapfeladatokat az önkormányzat 
intézményfenntartó társulás útján látja el, így a változásokat a társulási megállapodásban is át kell 
vezetni, a társult önkormányzatok jóváhagyó döntésének egyidejű megkérése mellett. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést, 
és felhívta a figyelmet, hogy hat darab határozati javaslatról kell dönteni 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatokat hozta: 

19/2012. (II. 20.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális és gyermekjóléti ellátórendszert érintő módosításokról szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

1. Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer 
intézményi struktúrájának átalakításáról szóló 655/2011. (XI. 24.) sz. határozatának 4. 
pontját hatályon kívül helyezi. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  az értelmi fogyatékosok nappali ellátása 
helyett fogyatékkal élők nappali ellátását biztosítja Hatvan, Boldog, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes, Csány települések vonatkozásában. 

Határidő: 2012. május 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

20/2012. (II. 20.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális és gyermekjóléti ellátórendszert érintő módosításokról szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézmény két önálló intézménnyé történő átalakításáról szóló 656/2011. (XI. 
24. ) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

2.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti, családsegítő és házi 
segítségnyújtási feladatoknak a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézményfenntartó Társulás keretében történő ellátásáról szóló 657/2011. (XI. 24.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 



3.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézmény megszüntetéséről szóló 765/2011. (XII. 15.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 

4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
létrehozásáról szóló 766/2011. (XII. 15.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
létrehozásáról szóló 767/2011. (XII. 15.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: 2012. február 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

21/2012. (II. 20.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális és gyermekjóléti ellátórendszert érintő módosításokról szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 768/2011. (XII. 15.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi és az annak alapján meghirdetett, Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat igazgatói álláshelyére vonatkozó  pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 769/2011. (XII. 15.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi és az annak alapján meghirdetett, a Bölcsőde és Egészségügyi 
Szolgálat igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

Határidő: 2012. február 29. (pályázók kiértesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézményfelügyeleti Iroda útján 

22/2012. (II. 20.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális és gyermekjóléti ellátórendszert érintő módosításokról szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 14/2008. (I. 29.)  számú határozatával 
elfogadott és többször  módosított a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását a társult önkormányzatokkal közös 
megegyezéssel 2012. március 20. napi hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  
  

1. A Társulási megállapodásban létrehozott intézmény neve: „Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás”.  

2. A Társulási megállapodás 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „ 2. A társulás célja 
A társulás célja, hogy a hatvani mikrotérségi központban a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat közös fenntartása, munkavállalói közös foglalkoztatás céljából az 
egyes alapítói jogok közös gyakorlása mellett a társult képviselő-testületek egymás 
egyenjogúságának kölcsönös tiszteletben tartásával a Szociális, Gyermekjóléti és 



Egészségügyi Szolgálat működtesse annak érdekében, hogy a társult önkormányzatok 
lakossága azonos eséllyel hozzájuthasson az intézmény által biztosított ellátáshoz.” 

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

„3. A  társulás neve Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás” 

4. A Társulási megállapodás 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5.2.  A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye: Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, Balassi B. u. 14.)” 

5. 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 

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, Hatvan, Heréd, 
Kerekharaszt, Nagykökényes, Csány  

támogató szolgálat  Hatvan, 
támogató szolgálatra vonatkozó 
feladatellátási megállapodás alapján 
Kerekharaszt 

egyéb szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Hatvan 

szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
intézményekben végzett egyéb speciális 
ellátások 

Hatvan” 

 
 
 

6.       A Társulási megállapodás 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „6.1. „A társulás 
által fenntartott intézmény tevékenységi köre”, pontjának feladatai közül a 889202 
szakfeladat számú kórházi szociális munka és a 889205 szakfeladat számú iskolai szociális 
munka megszűnik, törlésre kerül.”  



7.       A Társulási megállapodás 6.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „ 6.2.3. 
Bölcsődei ellátás 
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.” 
 

 

8.    A Társulási megállapodás 6.2.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „6.2.9. 
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.” 

 

9.      A Társulási megállapodás 6.2.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„ 6.2.10. 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. 
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.” 

 
10.    A társulási megállapodás 6.2.11. „Iskolai szociális munka” pontja hatályát veszti, és az eredeti 

6.2.12. – 6.2.14. pontok számozása 6.2.11. -6.2.13. pontokra módosul 
 
11.    A társulási megállapodás 8.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „8.1.3. A 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás az 
esetlegesen keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról a társulás által fenntartott intézmény 
költségvetési beszámolóját követően, a zárszámadási határozatával egyidejűleg dönt.” 

 
12.     A társulási megállapodás 8.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ 8.10. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás:  
 A gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a társult tagok az intézmény működési 

költségeihez a következő módon járulnak hozzá: üzemeltetéshez, fenntartásához a 
Magyarország tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben biztosított normatív támogatáson 
felül szükséges pénzügyi fedezetet a társult önkormányzatok 0-17 éves korú gyermekek 



létszáma arányában biztosítják. A támogatás konkrét összegét a társult önkormányzatok 
képviselő-testületei tárgyévi költségvetési rendeletükben állapítják meg. A társult 
önkormányzatok a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi hozzájárulást (általuk igényelt 
normatív támogatás és a normatív támogatáson felüli önkormányzati támogatás) az éves 
költségvetési rendeletükben előirányzatként biztosítják, melyet két egyenlő részletben, 
tárgyév március 31-ig és szeptember 30-ig utalnak át a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulás számlájára, melyet a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 8 napon belül 
továbbutal a gesztor önkormányzat számlájára.” 

 
13.     A társulási megállapodás 8.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „8.11. Támogató 

szolgálat 
 A társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: 

üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyarország tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben 
biztosított normatív támogatáson, valamint az intézmény saját bevételén felül szükséges 
pénzügyi fedezet 100%-át a gesztor önkormányzat biztosítja. A támogatás konkrét összegét a 
gesztor önkormányzat képviselő-testülete tárgyévi költségvetési rendeletében állapítja meg.” 

 
14.    A társulási megállapodás 10.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  „10.2. A Szociális, 

Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője évenként alapellátási tevékenységéről 
szakmai és pénzügyi beszámolót készít a gesztor önkormányzat részére.” 

 
15.      A társulási megállapodás 12.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  „12.1.2  A 

gesztor önkormányzat biztosítja, hogy a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
tevékenységét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az azokban meghatározott 
személyi és tárgyi feltételek szerint lássa el.” 

 
16.   A társulási megállapodás 12.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

”12.1.3. A társult önkormányzatok a gesztor önkormányzat képviselő-testületének 
hatáskörébe utalják a közösen fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat 
- szervezeti és működési szabályzata, 
- szakmai programja, 
- házirendje jóváhagyását.” 
 

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. 

Határidő: 2012. március 20. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  

23/2012. (II. 20.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális és gyermekjóléti ellátórendszert érintő módosításokról szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás tagja úgy dönt, hogy a 206/2011. (IV. 
28.) sz. határozatával módosított Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes 



települések önkormányzataival Hatvan Város Önkormányzata gesztorsága mellett 
működtetett, a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.) Alapító Okiratának módosítását a társult 
önkormányzatokkal közös megegyezéssel az alábbiak szerinti elfogadja: 

 
1.   Az Alapító Okirat Preambulumának második bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„az 1977. év óta működő, a 101/2002. (V. 30.) sz. képv. test. határozattal kiadott alapító 
okiratban I. Sz. Bölcsőde; az 1963. év óta működő, a 265/1/2000. (XII. 21.) sz. képv. test. 
határozattal kiadott alapító okiratban II. Sz. Bölcsőde elnevezésű intézmény; valamint a 
335/2004. (XI. 25.) sz. képv. test. határozattal kiadott alapító okiratban „SZIVÁRVÁNY” 
Szociális és Egészségügyi Szolgálat elnevezésű intézmény 1997. óta működő Gyermekjóléti 
Szolgálat, 2000. év óta Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásának jogutódjaként 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 402/2004. (XII.16.) sz. határozatával 
alapított, 122/2005. (III. 24.) sz. képv. test. határozattal módosított alapító okiratában 
megnevezett Napsugár Gyermekjóléti Intézmény összevonásával a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ának (1) bekezdése g) pontja alapján 
2008. január 1-jétől létrejött Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézmény átszervezésével” 
 

2.   Az Alapító Okirat Preambulumának harmadik bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„2012. április 1-jével létrehozott jogutód Szociális, Gyermekjóléti és 3. Egészségügyi 
Szolgálatnak” szövegrész lép. 

3.      Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„1. Az intézmény neve, székhelye és címe: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.” 

 
4.     Az Alapító Okirat 2.2. pontjának első sora helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás”  
 
5.     Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. A költségvetési szerv szervezeti egységei és címük:  
5.1. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (szakmai vezető irányításával) 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 
- családsegítés feladatellátás  
- gyermekjóléti szolgáltatás 
- Háztartási Adósságkezelő és Tanácsadó Iroda (H.A.K.T.I.) 

 
5.2 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Speciális Gondozó Szolgálat (szakmai vezető irányításával) 
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása  
telephely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 
Támogató Szolgálat  
telephely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 
Fogyatékkal Élők nappali Intézménye  
telephely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69. 

 
5.3. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Területi Szociális Ellátó Szolgálat (szakmai vezető irányításával) 
- Idősek nappali ellátása 
telephely: Hajós Alfréd u. 5. 



- Házi segítségnyújtás 
telephely: Balassi Bálint út 14. 

- Szociális étkeztetés  
telephely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 

 
5.4. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Egészségügyi Szolgálat  
- Anyatejgyűjtő  
telephely:3000 Hatvan, Bástya u. 8.  
- Védőnői Szolgálat 
telephely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 17.  
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 11.  
- Ifjúság-egészségügyi Szolgálat  
telephely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a. , 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 25., valamint 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.  
 
5.5. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
- Bölcsőde (szakmai vezető irányításával) 
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 1., valamint 
3000 Hatvan, Mohács u. 3.” 
 
6.     Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi 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 
intézményekben végzett egyéb speciális ellátások 

Hatvan” 

 
7.       Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„11. A költségvetési szerv alap-és vállalkozási tevékenysége  
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
869041 
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. 

 
Anyatejgyűjtő 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  
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 
 
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.  
 
 
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. 
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. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége. Az intézmény 
vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
 
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. 
8. Az Alapító Okirat 12.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„12.5. Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69. (telephely): 2288 hrsz.  
- telek: 904 m2  
- hasznos alapterület: 90 m2 
- Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye: 17 fő” 

 
9.     Az Alapító Okirat 12.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„12.7. Hatvan, Hajós Alfréd u. 5. (telephely): 3978/1 hrsz. 
- telek: 2648 m2  
- hasznos alapterület: 220 m2 
- Idősek Klubja: férőhelyek száma 40 fő” 

 



10.    Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„13. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga:  
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat jogosultsága ezen vagyontárgyak 
rendeltetésszerű használatára terjed ki a gesztor, Hatvan Város Önkormányzata, az 
önkormányzat vagyon gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelete alapján.” 

 
11.   Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A szakmai felügyelet kivételével: a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás megbízása alapján a gesztor Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.). 
Az intézmény szakmai ellenőrzése a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint történik. 
Az intézmény egészségügyi szakmai felügyeletére a Heves Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult.” 

 
12.   Az alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„16. Hatályba lépés: a költségvetési szerv szakfeladatrendje 2010. január 1-jétől hatályos, és 
2011. február 1-jei, 2011. június 1-jei, valamint 2012. március 20-i hatállyal kiegészítésre 
került.” 

 
13.   Az alapító okirat „Záró rendelkezések” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„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 az alábbi határozatokkal módosítottak: 

 
Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2012. (....) sz. határozatával,  
Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2012. (....) sz. határozatával,  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2012. (....) sz. határozatával,  
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2012. (....) sz. határozatával,  
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete … /2012. (....) sz. határozatával, 
Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2012. (….) sz. határozatával.” 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt jóváhagyólag 
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot, továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 

Határidő: 2012. február 29. (a határozat megküldésére)  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

24/2012. (II. 20.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális és gyermekjóléti ellátórendszert érintő módosításokról szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményben a Gyermekjóléti Szolgálat szolgálatvezetői álláshelyét, az Újhatvani 
Gondozási Központ vezetői álláshelyét, a  szociális étkeztetés szakfeladaton 1 fő szociális segítő 



álláshelyet és a házi segítségnyújtás szakfeladaton 3 fő házi gondozói álláshelyet (ebből 1 fő 
kistérségi gongozói álláshelyet)  összesen 6 álláshelyet 2012. február 29. napjával megszüntet. 
Ezzel egyidejűleg az intézmény álláshelyeinek számát 83.5 fő álláshelyben állapítja meg. 

 
Határidő: 2012. február 29. 
Felelős: Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény vezetője 

3. napirend: Előterjesztés a helyben szokásos temetési költség megállapítására:  

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

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

25/2012. (II. 20.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei és szervezeti és működési szabályzatáról 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 2012. március 1-től 
2013. február 28-ig a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget 120.000 Ft-ban állapítja meg. 

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 


