
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2011. április 26-án (kedd) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis 
tanácskozó 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 
 Schósz Gabriella                      irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária                       irodavezető 
 Kovács Imréné                    osztályvezető 
                     Illésné M. Eleonóra    jegyzőkönyvvezető 

Meghívottak: 

 Zsitvay Katalin        intézményvezető 
 Lestyán Balázs                   képviselő 

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: 

30 /2011. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi    
Bizottsága 2011. április 26-i  ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  állapította  meg: 

Nyílt ülés: 

1./  Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 
Beszámoló az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

Előterjesztő:     Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:             Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő:     dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó:             Kovács Imréné szociális és egészségügyi osztályvezető 



3./ Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott pályázat kiírásáról 

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

4./ Előterjesztés a fecskelakások bérbeadására vonatkozó pályázatok kiírásáról 

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

5./ Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. I/3 szám alatti önkormányzati bérlakás közérdekből 
való bérbeadásáról 

Elterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:   Schósz Gabriella irodavezető 

6./ Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. IV/1. szám alatti önkormányzati bérlakás 
bérbeadásáról 

Elterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:    Schósz Gabriella irodavezető 

7./ Előterjesztés szociális földprogram működtetéséről 

Elterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:    Komendáné Nagy Márta aljegyző 

8./ Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménnyel kapcsolatos 
döntésekről  

Elterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:             Kovács Imréné szociális és egészségügyi osztályvezető 

9./ Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011-2014. közötti 
időszakra vonatkozó gazdasági programjáról  

Elterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó:    Schósz Gabriella irodavezető 

Zárt ülés 

1./ Előterjesztés Nagy József személyi térítési díj ügyében 

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

2./ Előterjesztés Gilján Jánosné személyi térítési díj ügyében 

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



3./ Előterjesztés Máté Péter személyi térítési díj ügyében 

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

4./ Előterjesztés lakáscélú helyi támogatás visszafizetési kötelezettség alóli mentesítésre 

Előterjesztő:      Hatósági Iroda 
                        Előadó:            Szonda Melinda igazgatási  osztályvezető” 

1. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 
Beszámoló az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, és tisztelettel köszöntötte 
Bánkutiné Katona Mária irodavezetőt, és megkérdezte, hogy kívánja-e még valamivel kiegészíteni 
az előterjesztést. 

Bánkutiné Katona Mária irodavezető elmondta, hogy az államháztartásról szóló törvény alapján a 
jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti 
könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei 
adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, 
pénzmaradvány-kimutatást, és eredmény-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követő 4 
hónapon belül a képviselő-testület elé terjeszti. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet 
alkot. 
Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2010. évi gazdálkodásról 
beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a képviselő-testület elé terjesztem. 
A képviselő-testület a 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletet működési hiány nélkül fogadta el. 
Az önkormányzati feladatok és az általa fenntartott intézmények működésének zavartalan 
finanszírozása érdekében az eredeti költségvetésben működési tartalékok képzésére is sor került. A 
felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 802 millió Ft-os felhalmozási hitel 
beállításával került egyensúlyba. A költségvetési rendelet év közben többször módosításra került az 
állami támogatások igénylése, képviselő-testületi határozatok, bevétel kiesés és intézmény saját 
hatáskörű emelések következtében. Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet alapján a 
helyi adóbevételek és bírságok bevétel kiesése következtében 371. 618 eFt működési hiány került 
beépítésre. 
A működési hiány pótlására 600 millió Ft folyószámlahitel felvételéről döntött a Képviselő-testület 
a 2010. szeptember 30.-i ülésen. A működési hiányon túl további likviditási gondot okozott az 
Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló beruházások finanszírozása. A folyószámlahitel 
igénybevétele a közbeszerzés következtében áthúzódott 2011. évre. 
A nehézségek ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatinak eleget tudott tenni. 

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

31/20111. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést, valamint az 



önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

32/20111. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról, valamint az önkormányzat 2010. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és a következő határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a 2010. évi gazdálkodásáról, 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: 2011. május 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

2. napirend: Beszámoló az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 

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

Palik Józsefné a bizottság tagja elmondta, hogy véleménye szerint egy teljesen részletes, 
szakmailag alátámasztott, törvényeknek megfelelő teljesen kidolgozott anyagról van szó, ami 
bemutatja  a szociális intézmények működését. 

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

33/2011. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolót, és a következő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2010. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, mely jelen határozat 
mellékletét képezi.  

Határidő: 2010. május 31. 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján 

 

 



3. napirend: Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011.(IV. 1.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott pályázat kiírásáról 

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: 

34/2011. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a hatvani civil 
szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 8.§-ában meghatározott 
szociális és egészségügyi keretre vonatkozóan pályázati felhívást a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal kiírja. 

4. napirend: Előterjesztés a fecskelakások bérbeadására vonatkozó pályázatok kiírásáról 

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

Németh Zsolt a bizottságtagja megkérdezte, hogy milyen állapotban vannak ezek a lakások. 

Schósz Gabriella irodavezető elmondta, hogy mind a négy lakás beköltözhető állapotban van, de 
minden pályázónak lehetősége van megtekinteni a lakásokat, csak a Városgazdálkodási Zrt-vel kell 
egyeztetni. 

Köves Gáborné a bizottság elnöke elmondta, hogy most ez a négy lakás kerül pályáztatásra, de 
remélik, hogy minden hónapban lesz 1-2 lakás, amit meg lehet pályázni. 

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 
határozatokat hozta: 

35/2011. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, 
Gódor K. u. 11. IV/2. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező 
pályázatot kiírja. 

36/2011. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 



önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 3000 Hatvan, 
Gódor K. u. 15. IV/1. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező 
pályázatot kiírja. 

37/2011. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 3000 Hatvan, 
Gódor K. u. 12. fsz. 6. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező 
pályázatot kiírja. 

38/2011. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 3000 Hatvan, 
Pázsit u. 5. III/9. szám alatti fecskelakás bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező 
pályázatot kiírja. 

5. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. IV/1. szám alatti önkormányzati 
bérlakás közérdekből való bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az ötödik 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: 

39/2011. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatti 2. pontja 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. IV./1. szám alatti 
önkormányzati bérlakást Mikó János, Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja 
részére nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet 18. §-ában rögzített feltételekkel. 

6. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. I/3. szám alatti önkormányzati 
bérlakás bérbeadásáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hatodik 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: 

40/2011. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a képviselő-
testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet 6. mellékletének „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatti 2. pontja szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. I./3. szám alatti önkormányzati bérlakást 
Hüttner Boglárkának, az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (szh.: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) alkalmazottjának 
nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével bérbe adja az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 18. §-
ában rögzített feltételekkel. 

7. napirend: Előterjesztés szociális földprogram működtetéséről 

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

Kovács Imréné osztályvezető elmondta, hogy a szociális földprogram általános célja, a 
mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben élő, azonban mezőgazdasági termelésre alkalmas 
feltételekkel nem vagy azzal nem elégséges mértékben rendelkező és azt hatékonyan kihasználni 
nem tudó, szociálisan hátrányos helyzetű családok megélhetését segíteni, életminőségét javítani. 

Komendáné Nagy Márta aljegyző elmondta, hogy egy folyamat elején vannak, egy szakértői 
csoport fogja kidolgozni a részleteket a következő hónapokban. Az önkormányzatnak külterületen 
22 hektár szabad földterülete van, amiből csak 8 hektár van kiadva. A maradék 14 hektár föld 
parlagfű mentesítésére több millió forintot fizet ki az önkormányzat, ezért érdemes megvizsgálni, 
hogy hogyan lehetne hasznosítani ezt a földterületet. Most lesz még az igényfelmérés, mert azt sem 
tudják még, hogy lesz-e rá érdeklődő. 

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: 

41/2011. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális földprogram működtetéséről szóló előterjesztést, és a következő határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 

Határozati javaslat: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan városban szociális földprogramot 
indít, melynek végrehajtása érdekében koncepciót dolgoz ki. 
 
Határidő: Koncepció kidolgozására: 2011. június 15. 
      Képviselő-testület elé terjesztésre: 2011. június 30. 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 



2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzattól szociális 
ellátásban részesülő személyek kapjanak részletes tájékoztatást a szociális földprogramról. A 
tájékoztatás mellékleteként kérdőív kerüljön megküldésre a programban való részvételi szándék 
felmérése céljából. 
 
Határidő: 2011. június 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális földprogram 
végrehajtására kidolgozott koncepció és a kérdőíves felmérés eredménye alapján kerüljön 
kiegészítésre Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelete a szociális földprogram 
működtetésének szabályaival. 
 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Hatvan város Polgármestere a Hatósági Iroda útján 

8.  napirend:   Előterjesztés  a   Szivárvány     Szociális,    Gyermekjóléti    és    Egészségügyi 
Intézménnyel kapcsolatos döntésekről  

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

Kovács Imréné osztályvezető elmondta, hogy az elmúlt évek beiratkozási tapasztalatai alapján a   
Hajós A. úti bölcsődében az igénylők létszáma minden évben meghaladta a felvehető létszámot. Az 
intézményben a tárgyi feltételek az új csoport indulásához adottak, mivel rendelkezésre áll a 
helyiség, mely jelenleg használaton kívül van.   
A képviselő-testület 2011. január 27-én tárgyalta a bölcsőde működését és úgy döntött, hogy az új 
csoport indításával kapcsolatos előterjesztés kerüljön benyújtásra minden szükséges 
alapdokumentum módosításával együtt. 
Az új csoport indítása  14 gyermek felvételére ad lehetőséget, így a Hajós A. úti intézményben 
maximum 84 gyermek napközbeni gondozása biztosítható. A férőhelyre vonatkozó döntés 
meghozatalának indoka az, hogy a májusi beiratkozások során több gyermek felvételére kerülhet 
sor, akik szeptember hónaptól kezdődően vehetik igénybe az intézményi ellátást.   

Palik Józsefné a bizottság tagja elmondta, hogy nagyon örül a férőhelybővítésnek, hiszen igen 
nagy rá az igény, az édesanyák szeretnének előbb visszamenni dolgozni . Úgy gondolja, hogy ezzel 
is segíti a város azokat a fiatal párokat, akik Hatvanban szeretnének letelepedni és munkát vállalni.  

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: 

42/2011. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta  a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménnyel kapcsolatos 
döntésekről 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 Intézmény keretében működő bölcsődék férőhelyét a Hajós A. úti intézményben 
2011. szeptember 1-jével 14 fővel bővíti. 

43/2011. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta  a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménnyel kapcsolatos 
döntésekről 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 Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását 2011. június 1-jei hatályba 
lépés mellett az alábbiak szerint módosítja: 

A Társulási Megállapodás 5.  „A társulás egyéb törzskönyvi adatai” pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

„5. A társulás egyéb törzskönyvi adatai 
 
5.1. Gesztor (közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott) önkormányzat neve, 

székhelye: 
Hatvan Város Önkormányzata (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 

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

 
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, az Értelmi Fogyatékosok 



Napközi Otthonában egy férőhely 
biztosítására kötött feladatellátási 
megállapodás alapján Kerekharaszt 

támogató szolgálat  Hatvan, 
támogató szolgálatra vonatkozó 
feladatellátási megállapodás alapján 
Kerekharaszt 

egyéb szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Hatvan 

módszertani gyermekjóléti szolgálat feladatellátási megállapodás alapján: Heves 
megye 

szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
intézményekben végzett egyéb speciális 
ellátások 

Hatvan” 

 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja jelen határozat 
mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást.  
 
 
Határidő: 2011. június 1. (társulási megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

44/2011. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta  a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménnyel kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testület Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratát 2011. június 1-jei hatályba lépés mellett az alábbiak 
szerint módosítja:  
 
1. Az alapító okirat 6. „Az intézmény működési területe” 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, az Értelmi Fogyatékosok 

Napközi Otthonában egy férőhely 
biztosítására kötött feladatellátási 
megállapodás alapján Kerekharaszt 

támogató szolgálat Hatvan, feladatellátási megállapodás alapján 
Kerekharaszt 

egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Hatvan 
módszertani gyermekjóléti szolgálat feladatellátási megállapodás alapján: Heves 

megye 
szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
intézményekben végzett egyéb speciális ellátások 

Hatvan” 

 
2. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon 12.8. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„12.8.     Hatvan, Hajós Alfréd u. 1. (telephely): 3978/20 hrsz. 
            - telek: 2882 m2  
            - beépített alapterület: 1458 m2 

            - hasznos alapterület: 1114 m2 

            - Bölcsőde: férőhelyek száma: 84 fő” 
 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határidő: 2011. június 1. (alapító okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

45/2011. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta  a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménnyel kapcsolatos 
döntésekről 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 Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát 2011. június 1-jei hatályba lépés 
mellett egységes szerkezetben módosítja. 
 
Határidő: 2011. június 1. (Szervezeti és Működési Szabályzat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 



46/2011. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta  a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménnyel kapcsolatos 
döntésekről 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 Intézmény Szakmai Programját elfogadja. 

47/2011. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta  a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménnyel kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. június havi ülésén dönt a bölcsődei 
férőhellyel kapcsolatos személyi és dologi kiadásokról.” 

9.  napirend: Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011-2014. 
közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjáról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a kilencedik 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: 

48/2011. (IV. 26.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011-2014. közötti időszakra 
vonatkozó gazdasági programjáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a gazdasági programról szóló 
előterjesztést, melyet a határozat melléklete szerint elfogad. 



 

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 


