
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 
ovális termében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Köves Gáborné     a bizottság elnöke 
Csinger Béla       a bizottság tagja 
Nádas Sándor   a bizottság tagja 

Polgármesteri Hivatal részéről: 

 Dudásné Csikós Ágnes                  osztályvezető 
                     Illésné M. Eleonóra                          jegyzőkönyvvezető 

Meghívottak: 

 Lestyán Balázs                  egészségügyi tanácsnok 

Köves Gáborné  a  bizottság  elnöke  köszöntötte  a  jelenlévőket  és  megállapította, hogy a 
Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 tagja közül 3 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Nádas Sándor bizottsági tagot választották. Az ülést megnyitotta, 
majd javaslatot tett ai napirendi pont elfogadására. 

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

15 /2014 (II. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Hatvan   Város   Önkormányzata    Képviselő-testületének   Szociális    és    Lakásügyi    Bizottsága  
2014. február  24 - i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Nyílt ülés: 

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

                     Előterjesztő:  Szabó Zsolt polgármester 
                     Előadó:          dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 

          2./   Tájékoztató a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetésének módosításáról  

                     Előterjesztő:  Szabó Zsolt polgármester 
                     Előadó:          Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

 



3./  Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, Szakmai Programjának és a mellékletét képező Házirend elfogadásáról 

                     Előterjesztő:  Szabó Zsolt polgármester 
                     Előadó:          Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

4./    Beszámoló az egészségügyi tanácsnok 2013. évi munkájáról 

                      Előterjesztő:    Lestyán Balázs egészségügyi tanácsnok 
                      Előadó:            Lestyán Balázs egészségügyi tanácsnok 

5./   Előterjesztés a helyben szokásos temetési költség megállapítására 

        Előterjesztő:      a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
                     Előadó:     Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

6./ Beszámoló a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörében meghozott határozatairól  

                     Előterjesztő:   a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
                     Előadó:           Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

7./   Egyebek 

1. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási 
megállapodásának és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának 
módosításáról 
 
Köves Gáborné a bizottság elnöke elmondta, hogy ennél az előterjesztésnél két határozati 
javaslatról kell dönteni.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatokat hozta: 

16/2014. (II. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

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

Határozati javaslat: 
  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös 
megegyezéssel 2014. január 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe 
foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Megállapodását. A 
képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 



jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét annak aláírására. 
 
Határidő:  2014. február 28.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

17/2014. (II. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 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 Alapító Okiratát 2014. január 1. napi hatályba lépés mellett a Szociális Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsának jóváhagyásával a jelen határozat 1. sz. mellékletét 
képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt 
jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 

Határidő:  2014. február 28.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

2. napirend: Tájékoztató a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás 
által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetésének 
módosításáról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy ennél a napirendi pontnál, 
csak tudomásul kell venni a tájékoztatót, nem kell szavazni. A Szociális és Lakásügyi Bizottság 
egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót az alábbi szöveggel:  

Kivonat szövege: 

          Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága Szabó 
Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a  Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi 
költségvetésének módosításáról  szóló tájékoztatót, és azt az írásbeli  előterjesztésnek megfelelően 
egyhangúlag tudomásul vette. 

3. napirend: Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának és a mellékletét képező Házirend 
elfogadásáról  

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a harmadik napirendi pontot, majd megkérdezte, 
hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy ehhez az 
előterjesztéshez három határozati javaslatról kell dönteni. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen, nem szavazat, és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 



18/2014. (II. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, Szakmai Programjának és a mellékletét képező Házirend elfogadásáról 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 Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 
 
Határidő:  2014. február 28.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

19/2014. (II. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, Szakmai Programjának és a mellékletét képező Házirend elfogadásáról 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 Szakmai Programját elfogadja. 
 
Határidő:  2014. február 28.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

20//2014. (II. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, Szakmai Programjának és a mellékletét képező Házirend elfogadásáról 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 Szakmai Programjának mellékletét képező Házirendet elfogadja. 
 
Határidő:  2014. február 28.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 



4. napirend: Beszámoló az egészségügyi tanácsnok 2013. évi munkájáról 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a negyedik napirendi pontot. Elmondta, hogy 
önkormányzati rendelet szerint, az egészségügyi tanácsnok évente írásban köteles beszámolni a 
képviselő-testületnek munkájáról. 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen, nem szavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

21/2014. (II. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
megtárgyalta az egészségügyi tanácsnok 2013. évi munkájáról szóló beszámolót és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi tanácsnok 2013. évi munkájáról 
készült beszámolóját elfogadja 

5. napirend: Előterjesztés a helyben szokásos temetési költség megállapítására 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette az ötödik napirendi pontot, és elmondta, hogy a 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint a helyben szokásos 
legolcsóbb temetési költséget a Szociális és Lakásügyi Bizottsága állapítja meg a helyi temetkezési 
szolgáltatók január havi árjegyzéke alapján.  
Határidőre  a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szolgáltatott adatot, így a 
számítás során csak ezen adatokat vettük figyelembe.  
Ennek alapján számított költség átlaga 128.130,- Ft. 2013. évben a helyben szokásos legolcsóbb 
temetési költség 130.000,- Ft-ban volt megállapítva. 2014. évre vonatkozóan a legolcsóbb temetési 
költség 128.000  Ft-ban kerül megállapításra. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

22/2014. (II. 24.) 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 2014. március 1-től 
2015. február 28-ig a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget 128.000 Ft-ban állapítja meg. 

6. napirend: Beszámoló a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörében meghozott 
határozatairól 

Köves Gáborné a bizottság elnöke ismertette a hatodik napirendi pontot, és elmondta, hogy  a 
bizottság átruházott hatáskörében eljárva meghozott határozatai tekintetében a bizottság elnöke 
köteles írásban beszámolni. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 



23/2014. (II. 24.) számú szociális és lakásügyi bizottsági határozat 

Határozat szövege: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Lakásügyi Bizottsága átruházott 
hatáskörben hozott 2013. évi határozatainak végrehajtásáról adott bizottsági elnöki beszámolót 
elfogadja. 

 

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 
      
      
     Nádas Sándor 
          jegyzőkönyv hitelesítő 


