
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2011. november 21-én (hétfő) 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 
Németh Zsolt                                                       a bizottság tagja 
Nádas Sándor                                                       a bizottság tagja 
Csinger Béla                                                         a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről:  

 dr. Szikszai Márta             jegyző 
 Komendáné Nagy Márta          aljegyző 
 Bánkutiné Katona Mária         irodavezető 
 dr. Egyed László                 irodavezető  
 Lukács László             osztályvezető 
 Kovács Imréné              osztályvezető 
                     Illésné M. Eleonóra                      jegyzőkönyvvezető 
Meghívottak: 

 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 javasolta, hogy 5. napirendi pontként vegyék fel a következő 
előterjesztést: 

5./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 
19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  

                        Előterjesztő:   Szabó Zsolt polgármester 
                        Előadó:           dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 

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

146 /2011. (XI. 21.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő-testületének    Szociális   és    Lakásügyi  Bizottsága  
2011. november 21-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés: 

1. Előterjesztés Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

                        



     Előterjesztő:   Szabó Zsolt polgármester 
                         Előadó:   Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről 

                        Előterjesztő:    Szabó Zsolt polgármester 
                        Előadó:            Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

3. / Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójáról 

                        Előterjesztő:    Szabó Zsolt polgármester 
                        Előadó:            Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

4.  Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

                        Előterjesztő:   Szabó Zsolt polgármester 
                        Előadó:           dr. Egyed László jegyzői irodavezető 

5./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 
19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  

                        Előterjesztő:   Szabó Zsolt polgármester 
                        Előadó:           dr. Egyed László jegyzői irodavezető 

6./ Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 3. 10/1. szám alatti önkormányzati bérlakás nem 
szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásról 

                       Előterjesztő:     Szabó Zsolt polgármester 
                       Előadó:       dr. Egyed László jegyzői irodavezető  

7./ Tájékoztató Hatvan város lakossága 2010. évi egészségi helyzetéről 

                       Előterjesztő:     Lestyán Balázs egészségügyi tanácsnok 
                       Előadó:       dr. Éger Csaba tiszti főorvos 

8./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátórendszer 
működésének átszervezéséről 

                       Előterjesztő:     Szabó Zsolt polgármester 
                       Előadó:       Komendáné Nagy Márta aljegyző 

1. napirend: Előterjesztés Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az első napirendi pontot, majd átadta a szót 
Bánkutiné Katona Mária irodavezetőnek, aki az előterjesztésben közreműködött. 
Bánkutiné Katona Mária  elmondta, hogy a rendelet módosítás tervezetébe a költségvetés 
végrehajtása során 2011. július 1-jétől 2011. szeptember 30-ig bekövetkezett változások kerültek 
beépítésre. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 



A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

147/2011. (XI. 21.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

2. napirend: Beszámoló az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi 
teljesítéséről 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a második napirendi pontot.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

148/2011. (XI. 21.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2011. I –III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről 
szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2010. I-III. 
félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót és azt annak 
mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 

3. napirend: Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési 
koncepciójáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, majd átadta a szót. 
Bánkutiné Katona Mária irodavezetőnek, aki az előterjesztésben közreműködött. 
Bánkutiné Katona Mária  irodavezető Az államháztartásról szóló törvény alapján a jegyző által 
elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig 
nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetési koncepciót a költségvetés helyben képződő 
bevételeinek, az önkormányzat kötelezettségeinek, gazdasági programjában meghatározott 
feladatainak figyelembevételével kell összeállítani. Ebben a tervezési szakaszban kell és lehet 
áttekinteni a következő évre vonatkozó szakmai feladatokat és elképzeléseket. A koncepció 
előkészítése időszakában kell számba venni a forráslehetőségeket és rangsorolni a feladatokat, 
valamint a megvalósításukhoz szükséges pénzeszközök nagyságát. 
A 2012. évi költségvetési koncepció megalkotása, a kialakult gazdasági helyzetből kifolyólag sok 
bizonytalanságot rejt. Jelenleg is folyamatban vannak az államháztartás gazdálkodását befolyásoló 
különböző pénzügyi vonatkozású jogszabályok módosításai. A költségvetési koncepciónak jelentős 
szerepe van a következő év költségvetésének megalapozásában, azzal szemben elvárt követelmény, 
hogy az egyrészt illeszkedjék az állami költségvetési politikához, a helyi célkitűzésekhez, illetőleg 
vegye figyelembe a tárgyév és azt megelőző évek áthúzódó kötelezettségvállalásait. 



Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

149/2011. (XI. 21.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan Város Önkormányzatának 
2012. évi költségvetési koncepcióját.  

A koncepcióban szereplő elvek figyelembevételével kell folytatni az önkormányzati költségvetés 
összeállítását.  

Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetét a Magyar 
Köztársaság 2012. évi költségvetési törvényének elfogadása után kell a képviselő-testület elé 
terjeszteni. 

Felelős:     Hatvan város polgármestere 
Határid ő:  2012. évi költségvetés elfogadására 45 nap, de legkésőbb 2012. február 15. 

4. napirend: Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot, majd átadta a szót dr. 
Egyed László irodavezetőnek. 
dr. Egyed László irodavezető elmondta, hogy. az önkormányzat költségvetési teherbíró 
képességének figyelembe vételével, önkormányzati rendeletével úgy döntött, hogy a hatvani állandó 
lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Hatvan városban lakó szociálisan rászorult személyek 
részére természetbeni ellátásként a szociális boltban kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít. 
Meghatározásra került a szociálisan rászorulónak tekinthetők köre, az általuk igénybe vehető 
kedvezmény mértéke. Mivel a szociális boltként üzemelő kereskedelmi egység árukínálata a 
rendelet megalkotásának időpontjában még nem volt kialakítva, szükségessé vált pontosítani a 
kedvezményes vásárlás igénybe vételekor meghatározott termékeket. Szükségessé vált továbbá a 
szociális kártya használatával kapcsolatos néhány technikai jellegű kérdést pontosítani 

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: 

150/2011. (XI. 21.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 



5. napirend: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről 
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  

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, 
és elmondta, hogy két határozati javaslat tartozik ehhez az előterjesztéshez. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 

151/2011. (XI. 21.) 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. 

152/2011. (XI. 21.) 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 szóló 
19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani Mészáros Lázár úr 10. 
szám alatti fsz.1, a Mészáros Lázár út 10. fsz.2., a Mészáros Lázár út 10. I./3., a Mészáros Lázár út 
10. I/4., a Mészáros Lázár út 10. I/5., a Mészáros Lázár út 10. II/6., Mészáros Lázár út 10. II/7., a 
Mészáros Lázár út 10. II/8. szám alatti lakásokat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 10/E. és 
10/F.§-ai alapján 10 évi határozott időre bérbe adja a Robert Bosch Elektronika Kft.-nek.  
Az önkormányzat tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő az ingatlant – ide értve annak 
udvarát is – nettó  43.396.000.- Ft. +ÁFA. összegért fel kívánja újítani. (Az ÁFA mértéke a 
mindenkor hatályos törvényi rendelkezések szerint számítandó.) Az önkormányzat kifejezetten 
akként rendelkezik, hogy a bérlő beruházása tulajdonjogot nem keletkeztethet.  
Az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő a lakásokat a munkavállalói 
részére albérletbe adhatja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozatban foglaltak alapján 
az együttműködési megállapodást kösse meg a bérlővel, és az együttműködési megállapodás 
tartalmáról utólag a képviselő-testületet tájékoztassa.  
Az együttműködési megállapodás leghamarabb az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2011. 
(XI. 25.) önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján írható alá.  
 
Határid ő:  2011. december 15.  
Felelős:     Hatvan város polgármestere  

 



6. napirend: Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 3. 10/1. szám alatti önkormányzati 
bérlakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásról 

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: 

153/2011. (XI. 21.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága - az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján 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 3. 10/1. szám alatti önkormányzati 
bérlakást Kovács Gábor Istvánnénak a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt 
(székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alkalmazottjának nem szociális alapon, pályázati 
eljárás mellőzésével bérbe adja határozott időtartamra a szerződéskötés időpontjától bérlő Zrt.-beli 
munkaviszonya fennállásáig, de legfeljebb öt év időtartamra az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
18. §-ában rögzített feltételekkel. 

7. napirend: Tájékoztató Hatvan város lakossága 2010. évi egészségi helyzetéről 

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

Lestyán Balázs egészségügyi tanácsnok elmondta, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 2011. évi munkatervének megfelelően a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Intézetének kistérségi tisztifőorvosa 
elkészítette a város 2010. évi egészségi helyzetéről a tájékoztatóját.  
A tájékoztató kiterjed az adott területen élő lakosság egészségi állapotát meghatározó tényezőkre, 
vizsgálja a körülményeiket, elemzi az adatokat. 
A tájékoztató külön kiemeli, hogy a népesség egészségi állapotát a fejlett országokban az életmód, a 
gazdasági, társadalmi, politikai környezet, a magatartási tényezők, valamint az egészségügyi 
szolgáltatások minősége és hozzáférhetősége határozza meg.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság egyhangúlag tudomásul 
vette a tájékoztatót az alábbi szöveggel: 

Kivonat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága Lestyán 
Balázs egészségügyi tanácsnok előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város lakosságának 2010. 
évi egészségi helyzetéről szóló tájékoztatót, és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően 
egyhangúlag tudomásul vette. 

 

 

 



8. napirend:Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátórendszer működésének átszervezéséről 

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

Komendáné Nagy Márta aljegyző elmondta, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló törvény értelmében a települési önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést, házi 
segítségnyújtást, ezen szolgáltatásokhoz – különös tekintettel a családsegítéshez való hozzáférést. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében a települési 
önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a 
területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.  
Hatvan városban a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások rendszere hiánytalanul kiépült. Az 
átszervezés kapcsán elsődleges feladat áttekinteni, hogy az önkormányzat a kötelezően ellátandó 
feladatain kívül mely feladatok ellátását tudja biztonságosan felvállalni a jövőben.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést, 
és elmondta, hogy három határozati javaslat tartozik ehhez az előterjesztéshez. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 

154/2011. (XI. 21.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátórendszer 
működésének átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a szociális és gyermekjóléti 
ellátórendszer hatékonyabb és költségtakarékosabb működtetése érdekében az intézményi struktúrát 
átalakítja az alábbiak szerint: 

1.  Az önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben rögzített kötelező 
feladatain túlmenően önként vállalt feladatként a jövőben továbbra is el kívánja látni az 
adósságkezelési szolgáltatást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és az anyatejgyűjtő 
állomás működtetését. 

2. A támogató szolgáltatás és a közösségi pszichiátriai ellátás további működtetéséről a 
490/2011. (VIII. 25.) számú határozat alapján benyújtott pályázat eredményéről szóló döntés 
ismeretében rendelkezik a döntés megérkezését követő soron következő ülésén. 

3. Az önkormányzat a jövőben nem kívánja működtetni a módszertani gyermekjóléti 
szolgáltatást, ezért kezdeményezi a Heves Megyei Kormányhivatalnál a módszertani 
gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó kijelölés visszavonását. 

4. Az önkormányzat a jövőben nem kívánja működtetni az iskolai szociális munkát, ezért ezt a 
szolgáltatást 2011. december 31. napjával megszünteti.   
Az önkormányzat az értelmi fogyatékosok nappali ellátásának kötelező feladatát nem saját 
intézményében, hanem külső szolgáltatóval kötött együttműködési megállapodás útján 
kívánja megvalósítani. Az együttműködésre  vonatkozó előterjesztést és a megállapodás 
tervezetét a képviselő-testület soron következő ülésére kell előterjeszteni.                     



5. Az önkormányzat a hajléktalanok nappali ellátására illetve a gyermekek átmeneti 
gondozásának biztosítására megkötött ellátási szerződéseket nem kívánja módosítani. A 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokat a továbbiakban is a Szociális Ellátó- és 
Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás útján kívánja ellátni, azon változtatni nem 
indokolt.  
 
Határid ő: 2011. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda (1-3., 5. pontok) és az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

155/2011. (XI. 21.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátórendszer 
működésének átszervezéséről 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 Intézményét kettő önálló intézménnyé alakítja át. Az egyik intézmény a 
bölcsődei és egészségügyi feladatokat látja el, ezen belül működne a Hajós Alfréd úti és 
Mohács úti bölcsőde, az anyatejgyűjtő állomás, az ifjúság-egészségügyi ellátás és a védőnői 
szolgálat. A másik intézmény a szociális és gyermekjóléti feladatokat látja el, ezen belül 
három intézményegység jön létre, ezek a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, az idősek 
klubja és a támogató szolgálat (a pályázati döntés függvényében). A családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálaton belül történik a családsegítés, az adósságkezelés és a gyermekjóléti 
szolgáltatás ellátása. Az idősek klubjában történik az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az 
idősek nappali ellátásának megszervezése. A támogató szolgálaton belül működik a támogató 
szolgáltatás és a közösségi pszichiátriai ellátás.  

        A fenti átszervezéssel egyidejűleg az Újhatvani Gondozási Központ épületében feladatellátás  
nem történik, az itt ellátott feladatok átstrukturálásra kerülnek részben az új intézményhez, 
részben külső szolgáltatóhoz. 

2. Az újonnan létrejövő intézmények alapító okiratát valamint az újonnan létrejövő 
intézményvezetői állásokra vonatkozó pályázati felhívás tervezetét a képviselő-testület soron 
következő ülésére kell beterjeszteni. 

  Határidő: 2011. december 15. 
  Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

156/2011. (XI. 21.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátórendszer 
működésének átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás gesztora az intézményfenntartó társulás útján, a 



létrejövő új szociális és gyermekjóléti intézmény keretében kívánja ellátni a gyermekjóléti, 
családsegítő és házi segítségnyújtási feladatokat. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy az átszervezéssel kapcsolatban a  Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulás útján tájékoztassa a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézményfenntartó Társulásban résztvevő önkormányzatokat (Boldog, Csány, Heréd, 
Kerekharaszt, Nagykökényes) az átszervezéssel kapcsolatos döntésük meghozatala céljából. 
 
Határid ő: a tájékoztatás megküldésére: 2011. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
 

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

       k.m.f. 

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


