
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2012. december 13-án (csütörtök) 8:30 órai kezdettel a Polgármesteri 
Hivatal ovális termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

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

Polgármesteri Hivatal részéről:   

 Nagyné Horváth Judit            ügyintéző 
                     Illésné M. Eleonóra                         jegyzőkönyvvezető 

Köves Gáborné  a  bizottság  elnöke  köszöntötte  a  jelenlévőket. Megállapította,  hogy   a 
Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 tagja közül 3 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.  
Az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 

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

230//2012. (XII 13.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága  2012. december 13-i rendkívüli ülésének napirendjét  a  következők  szerint  állapította  
meg: 

Nyílt ülés: 

1./ Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat társulási megállapodásának 
és alapító okiratának módosításáról 

                    Előterjesztő:  Szabó Zsolt polgármester 
                                            Előadó:         dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 

.1. napirend: Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat társulási 
megállapodásának és alapító okiratának módosításáról 
Köves Gábornéa bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot. Elmondta, hogy a   
köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati intézmények állami fenntartásba vételéről 
szóló. törvény alapján az önkormányzati fenntartó 2013. január 1-jei hatállyal módosítja az általa 
fenntartott korai fejlesztést és gondozást alapfeladatként ellátó bölcsőde, fogyatékosok ápoló, 
gondozó otthona és gyermekotthon alapító okiratát akként, hogy az intézmény 2013. január 1-jétől 
állami köznevelési feladatot ne lásson el. Ezen jogszabályi előírásból adódóan szükséges a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat minden iratának, így az alapító okirat, a 
társulási megállapodás, a szakmai program és a szervezeti és működési szabályzat módosítása. 

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 határozatokat hozta. 

231/2012. (XII. 13.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 



Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szóló Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat társulási 
megállapodásának és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 668/2012 (X. 11.) számú határozatával 
egységes szerkezetben elfogadott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását a társult önkormányzatokkal közös 
megegyezéssel 2013. január 1. napi hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. 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  

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” 

 
 

2. 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 családban nevelkedő, húsz hetes kortól a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, 
szakszerű gondozása és nevelése. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi 
fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő 
augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde végezheti a fogyatékos 
gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. Ha a gyermek a 
harmadik életévét betöltötte, egyéni elbírálás alapján – a hatályos rendelkezések figyelembe 
vételével – még továbbra bölcsődében gondozható. A bölcsődei ellátás keretében a gyermek 
életkorának és egészségügyi állapotának megfelelően biztosítani kell a gondozás-nevelés feltételeit, 
az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést.” 

3. A társulási megállapodás 13.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„13.1. A társulási megállapodás határozatlan időtartamra szól, mely valamennyi tag által történt 
jóváhagyást követően 2013. január 1. napján lép hatályba.” 

4.  A társulási megállapodás „Záradék” pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Záradék: 

Jelen megállapodást a társult önkormányzatok az alábbi határozataikkal hagyták jóvá: 

 

Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

7/2008. (I. 29.) számú határozata, 34/2008. (IV. 8.) számú határozata, 114/2010. (XII. 14.) számú 
határozata, 28 /2011. (III. 31.), 20/2012. (III. 31.), 53/2012. (VII. 12.) számú határozata, 68/2012. 
(X. 18.) számú határozata és a …/2012. (…) számú határozata 

 

Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

11/2008. (I. 15.) számú határozata, 24/2008. (IV. 14.) számú határozata, 90/2010. (XII. 7.)  

számú határozata 20/2011. (III. 30.) számú határozata 21/2012. (II, 22.), 126/2012. ((VII. 18.) 
számú határozata, 172/2012. (XI. 7.) számú határozata és a …/2012. (…) számú határozata 

 

Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

157/2012. (IX. 11.) számú határozata, 204/2012. (XI. 6.) számú határozata és a …/2012. (…) 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 



14/2008. (I. 29.) számú határozata, 148/2008. (IV. 10.) számú határozata, 412/2008. (VIII. 28.) 
számú határozata, 708/2010. (XII. 16.) számú határozata és 205/2011. (IV. 28.) számú határozata 
93/2012. (II. 22.),  434/2012. (VI. 28.) számú határozata, 668/2012. (X. 11.) számú határozata és a 
…/2012. (…) számú határozata 

 
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8/2008. (I. 30.) számú határozata, 51/2008. (IV. 15.) számú határozata, 263/2010. (XII. 17.) számú 
határozata 72/2011. (III. 28.) számú határozata 57/2012. (III. 19.),  146/2012. (VII. 23.) számú 
határozata, 193/2012. (X. 25.) számú határozata és a …/2012. (….) számú határozata 

 

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

102/2012. (IX. 5.) számú határozata, 123/2012. (X. 24.) számú határozata és a …/2012. (…) 

számú határozata 

 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

3/2008. (I. 29.) számú határozata, 37/2008. (IV. 14.) számú határozata, 108/2010. (XII. 23.) számú 
határozata, 33/2011. (IV. 28.) számú határozata 12/2012. (II. 20.), 52/2012. (VIII. 29.) számú 
határozata, 70/2012. (X. 17.) számú határozata és a …/2012. (…) számú határozata 

Nagykökényes Község Önormányzata Képviselő-testülete 

1/2008. (I. 30.) számú határozata, 14/2008. (IV. 9.) számú határozata, 1/2011. (I. 12.) számú 
határozata, 33/2011. (III. 25.) számú határozata 18/2012. (III. 19.), 66/2012. (VIII. 30.) számú 
határozata, 83/2012. (X. 24.) számú határozata és a …/2012. (…) számú határozata 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 77/2012. (VIII. 22.) számú határozata, 90/2012. (X. 15.) számú határozata és a …/2012. (…) 
számú határozata 

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete  



182/2012. (VIII. 28.) számú határozata, 226/2012. (X. 15.) számú határozata és a …/2012. (…) 
számú határozata 

Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

65/2012. (VIII. 30.) számú határozata, 89/2012. (X. 18.) számú határozata és a …/2012. (…) számú 
határozata.” 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosításokkal egységes szerkezetben 
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodást, továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 

Határidő: 2012. december 15. (Társulási Megállapodás aláírására) 
Felelős Hatvan város polgármestere a Hatóság Iroda útján 

232/2012. (XII. 13.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szóló Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat társulási 
megállapodásának és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2008. (I. 29.) számú határozatával 
elfogadott és többször módosított a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) Alapító Okiratát a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 
2013. január 1. napi hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  

1. 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 
 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  
Az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. 
Feladata a családban nevelkedő, húsz hetes kortól a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, 
szakszerű gondozása és nevelése. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi 
fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő 
augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde végezheti a fogyatékos 
gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. Ha a gyermek a 
harmadik életévét betöltötte, egyéni elbírálás alapján – a hatályos rendelkezések figyelembe 
vételével – még továbbra bölcsődében gondozható. A bölcsődei ellátás keretében a gyermek 
életkorának 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.  
 
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. 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.” 

2. 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, 2012. szeptember 1-jei, 2012. november 1-jei,  valamint 2013. 
január 1-jei hatállyal kiegészítésre került.”  

3. 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, 2012. szeptember 1-jei hatállyal, 2012. november 1-jei hatállyal, valamint 
2013. január 1-jei hatállyal az alábbi határozatokkal módosítottak: 

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 jóváhagyólag 
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot, továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
Határidő: 2012. december 15. (Alapító Okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  

233/2012. (XII. 13.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 



Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szóló Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat társulási 
megállapodásának és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) szervezeti és működési szabályzatát elfogadja. 

234/2012. (XII. 13.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szóló Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat társulási 
megállapodásának és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) szakmai programját elfogadja.   
 
Határidő: 2012. december 15. (szakmai program kiadására)                                                       
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

235/2012. (XII. 13.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szóló Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat társulási 
megállapodásának és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
15.) működési engedélyének módosítását kezdeményezze.  
 
Határidő: 2012. december 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

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

       k.m.f. 

Illésné Majláti Eleonóra        Köves Gáborné 
   jegyzőkönyvvezető                a  Szociális és Lakásügyi Bizottság 
                  elnöke 


