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73-25/2012. 
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. december 17.-én 15 órakor megtartott soros 

üléséről. 
 
 
 

Határozat száma: Tárgy: 

235/2012.(XII.17.) VIN-FAKTOR Zrt.-vel szemben fennálló hiteltartozás ügyében 
adósságkonszolidáció elfogadása 

236/2012.(XII.17.) A 2013. évi munkaterv elfogadása 

237/2012.(XII.17.) Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulásban végzett 2012. II. 
félévi munkájáról szóló polgármesteri beszámoló elfogadása 

238/2012.(XII.17.) Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2012. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadása 

239/2012.(XII.17.) Védőnői Szolgálat 2012. évben végzett munkájáról szóló beszámoló 
elfogadása 

240/2012.(XII.17.) Niveus Trade Kft. székhely módosítási kérelme 
241/2012.(XII.17.) Herédi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

242/2012.XII.17.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Társulási 
Megállapodás módosítása 

243/2012.(XII.17.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának 
módosítása 

 
 

Rendelet száma: Tárgy: 

21/2012.(XII.18.) A helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 
8/2003.(VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

22/2012.(XII.18.) a települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása közszolgáltatási díjáról 
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Kómár József                Peterkéné dr. Farkas Andrea 
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Csabáné Szabó Erika 
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73-25/2012. 
J e g y z ő k ö n y v  

 

K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2012. december 17-i soros üléséről. 
 

Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János, 
Kerestély Gyula, Orbán Gábor, Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők. 

 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző; 
Román Ernő gazdálkodási ügyintéző. 

 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelent képviselőket és hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselő hiánytalanul jelen van. Javaslatot tesz, a 
meghívóban feltüntetett napirendi pontok módosítására:  

  a zárt ülés tárgyalása lekerül a nyilvános ülés utánra; 
 a napirend előtti lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadását utolsó napirendi 

pontként javasolja megtárgyalni; 
 a 1. napirendi pontként a VIN-FAKTOR Zrt.-vel kapcsolatos adósságrendezés; 
  a 2. napirendi pontként a Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadását tárgyalja 

meg a Képviselő-testület, és így a meghívóban feltüntetett többi napirendi pont is eggyel 
lejjebb csúszik. 

A módosítást az indokolja, hogy a VIN-FAKTOR Zrt.-vel szemben fennálló hiteltartozás ügyében 
meghozott döntéssel ma délután 4 óráig lehet az Államkincstár rendszerében ezt a tartozást 
rögzíteni. A meghozott döntés után egyből szünetet fog elrendelni, hogy a körjegyző asszony és 
Román Ernő gazdálkodási ügyintéző megtegyék a szükséges lépéseket. 
Megkérdezi a képviselőktől van-e valakinek más javaslata? Mivel nincs, az elhangzott módosító 
javaslattal a napirend elfogadását, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a napirendi pontok megtárgyalására tett 
módosított javaslattal egyhangúan egyetértett. 
 
 

I.  Napirendi pont 
 

VIN-FAKTOR Zrt.-vel szemben fennálló hiteltartozás adósságrendezése 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

December 7-én futárszolgálat útján megérkezett az önkormányzathoz az az iratanyag, melyben a 
MILLER-ING Kft. engedményezéssel átadta a valamikori Baucont Zrt.-s csatornakövetelést a   
VIN-FAKTOR Zrt. részére. A VIN-FAKTOR Zrt. egy pénzügyi szolgáltató szervezet, amely 
szervezet a PSZÁF nyilvántartásában szerepel. A Baucont Zrt. tartozását megvásárló                    
MILLER-ING Kft. ezzel a lépésével lehetőség nyílott a tartozás rendezésére az önkormányzatok 
számára megnyíló adósságkonszolidációban. A törvény szerint az 5.000 fő alatti települések 2012. 
december 12-én pénzintézetekkel szemben fennálló adósságállományát átvállalja az állam és 
kifizeti helyettük. Mivel azáltal, hogy a MILLER-ING Kft. engedményezésre átadta a 
VINFAKTOR Zrt.-nek a Baucont követelést, így már megfelel a törvényi feltételnek, mert a VIN-
FAKTOR Zrt. már pénzügyi intézet.  
A MILLER-ING Kft. úgy gondolta, hogy ezzel az adósságkonszolidációval a 16. éve húzódó 
követelésnek a végére lehet járni. Ez akkor minket döbbenettel fogadott, mert hiszen mi mindig 
arról beszéltünk, hogy a 49 %-os csatornavagyonunkat adjuk át a MILLER-ING Kft.-nek. 
December 11-én itt volt a MILLER-ING Kft. képviselője és pénzügyi tanácsadója tájékoztatást adni 
a két önkormányzatnak. Ők ezt egy lehetőségnek tartják. Ha mégsem lehetséges az 
adósságkonszolidációban való rendezés, akkor a másik variáció, hogy ismét a 2002. évi bírósági 
megállapodás teljesítése felé szeretnének elmenni. 



~ 514 ~ 
 

Felvetődött még egy probléma, hogy sem a herédi, sem a nagykökényesi önkormányzat gazdasági 
beszámolóiban, könyveiben és számviteli rendszerében nincs nyilvántartva ez a követelés teljes 
egészében, annak ellenére, hogy 1996 óta, de legalább a 2002. évi bírósági megállapodás óta benne 
kellene lenni. 
Ezen információk ismeretében a Képviselő-testület december 13-i rendkívüli ülésén megbízott egy 
könyvvizsgálót. A könyvvizsgáló december 15-én itt volt áttekintette a rendelkezésére bocsátott 
iratokat. Ezek után megküldte a szakértői javaslatát. A javaslat tartalmazza, hogy igen, mindenképp 
szerepeltetni kell ezt a követelést a könyvekben. Visszamenőleg a gazdasági beszámolókat javítani 
kell és bele kell írni, hogy igen tartoztunk egy cégnek 197 millió Ft-tal egyetemlegesen 
Nagykökényessel, ha a kamatokat is hozzávesszük és levonjuk a befizetett előleget, akkor összesen 
ez már 258 millió Ft. A szakértői javaslatban az is szerepelt, hogy az új nemzeti vagyonról szóló 
törvény alapján a 2002. évi megállapodás szerint nem tudnak azt önkormányzatok természetben 
teljesíteni, mert megtiltották az önkormányzatoknak, hogy a közmű vagyonokat az államon és más 
önkormányzaton kívül másnak átadják. Így hiába van a 2002. évi megállapodás, ha a törvény tiltja a 
csatornavagyon átadást. Valójában ez egy külső ok, mondhatni vis maior. A 2002. évi 
megállapodásból azt olvastuk ki, hogy a legrosszabb esetben nekünk éves szinten 1 millió Ft-ot kell 
fizetnünk a cégnek, így 250 év alatt törleszteni is fogjuk a tartozást. 
Az önkormányzat is szeretne ennek a követelésnek a rendezésére törekedni, ezért próbáljuk most is 
együttműködni. Ekkor vetődött fel, hogy az adósságkonszolidációban ez lehetséges, hogy 
megvalósítható Szombaton este írtunk levelet a VIN-FAKOR Zrt.-nek és arról tájékoztattuk, hogy 
az általuk megküldött igazolások nem felelnek meg a jogszabályban előírt feltételeknek. Kértük 
őket, hogy küldjenek olyan igazolást, mely megfelel a feltételeknek és akkor elviekben lehetőség 
lenne az adósságkonszolidációba történő rögzítésre. Ezt megtették, mert ma reggel megérkezett a 
futár és hozta a kért igazolásokat. A pénzügyesekkel megpróbálták berögzíteni az Államkincstár 
elektronikus rendszerében, de a rendszer úgy épül fel, hogy nemcsak az önkormányzatnak kell 
rögzítenie, hanem a pénzintézetnek is. Első lépésként a pénzintézetnek kell az Államkincstár 
rendszerében rögzíteni. Az önkormányzat számára kérdéses volt még, hogy milyen jogcímen fog 
bekerülni ebbe a rendszerbe a volt Baucont követelés. A mai napon hozott anyagban van egy    
1996-os finanszírozási megállapodás, mely tartalmazta, hogy az addigi társfinanszírozás átalakul 
hitellé. 
Az önkormányzat berögzítené, ha lenne hova ezt a követelést, de jelenleg az Államkincstár 
rendszerében még nincs rögzítve a pénzintézet követelése, ha pedig nincs berögzítve nem tud az 
önkormányzat sem rögzíteni. A rendszerben a herédi önkormányzatnak még csak a 
folyószámlahitele szerepel. Felhívtuk az Államkincstárt és elmondtuk nekik a problémánkat, 
ahonnan azt kérték küldjük meg nekik az anyagot. Ezt követően írtunk levelet a VIN-FAKTOR 
Zrt.-nek, hogy az Államkincstártól milyen információkat kaptunk. 
A Pénzügyi Bizottság ülése alatt keresték őt a Belügyminisztériumból, ahonnan azt kérdezték, hogy 
mi a problémánk? Elmondta a Belügyminisztériumból telefonáló úrnak is, hogy nem az 
önkormányzatnál van a probléma, ezért megadta a VIN-FAKTOR Zrt. igazgatójának a 
telefonszámát, hogy vele vegyék fel a kapcsolatot. Ezután a VIN-FAKTOR Zrt. igazgatója is hívta. 
A későbbi per elkerülése végett javasolja, hogy hozzon most a Képviselő-testület egy olyan 
határozatot, hogy megtárgyalta a VIN-FAKTOR Zrt. követelését. Az államkincstári rendszer 
délután 4 órakor lezár, ha addig nem leszünk képesek a követelést berögzíteni, akkor az 
egyértelműen a VIN-FAKTOR Zrt. hibájából nem valósult meg, mert az önkormányzat 
megteremtette annak minden feltételét, hogy rögzíteni tudja a követelést.  
Az önkormányzatnak összesen két dokumentumot kell feltöltenie, melyek már be is vannak 
szkennelve és elég az előző rendkívüli testületi ülésen meghozott adósságkonszolidációs határozatra 
hivatkozni. Azért van szükségünk erre a határozatra, ha mégsem sikerül rögzíteni, akkor az 
önkormányzat tudjon azzal védekezni, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy rögzíteni 
tudjuk.  
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Kómár József polgármester 
 

Érthető mindenki számára az, amit a körjegyző asszony elmondott? Valóban a korábban meghozott 
határozatban az szerepel, hogy az önkormányzat összes tartozásairól szól, ami az 
adósságkonszolidációban részt vehet. Azért kéri ő is a Képviselő-testületet, hogy a körjegyző 
asszony által elmondott határozati javaslatot hozza meg, mert nem hajlandó egyedül dönteni       
258 millió Ft sorsáról. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A határozat arra is jó, hogy bizonyítható legyen, hogy ismertetve lett a Képviselő-testülettel ez az 
adósságrendezési lehetőség. Az Államkincstár rendszerében 16 óráig lehet rögzíteni, addigra ez a 
megerősítő határozat is elfogadásra kerül.  
 

Kómár József polgármester 
 

Ha most így nem sikerül rendezni a követélést a következő lépés az lenne, hogy a 49 %-os 
csatornavagyont át kellene adni, de a törvény értelmében ez már nem valósítható meg.  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Emlékszik a Képviselő-testület, hogy az októberi rendkívüli ülésén módosítottuk az önkormányzat 
vagyonrendeletét a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakra, mert megváltozott a jogszabály 
és ahhoz igazítottuk hozzá a vagyonrendeletünket, akkor pontosan erről döntöttünk.  
 

Kómár József polgármester 
 

Tudja, hogy ebből per lesz, azért kell most róla határozatot hozni, hogy igazolni tudjuk, hogy mi 
mindent megtettünk. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előbb, amikor telefonon beszélt a VIN-FAKTOR Zrt. igazgatójával ő azt mondta, hogy a 
jogszabály nem írja elő, hogy rögzíteniük kellene az Államkincstár elektronikus rendszerében. Neki 
csak azt írja elő a jogszabály, hogy igazolást kell kiállítania, melynek eleget is tett. Valóban igaz, 
hogy a jogszabályban csak az van benne, hogy a pénzintézetnek igazolást kell kiállítania, de azt 
hogy ezt valahol rögzítenie kell, azt nem tartalmazza  
 

Kómár József polgármester 
 

Elérkezett az idő, amitől tartott. Kísért a múlt. 2002-ben nem gondolta volna, hogy 2012-ben itt lesz 
még és az akkori ügynek ez lesz a végkimenetele. Egy kicsit bizakodott, amikor a Baucont Zrt. 
csődbe ment, hogy vége lesz mindennek, de erre nem gondolt. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a Képviselő-testületnek a kapott VIN-FAKTOR 
Zrt. vezérigazgatójától sms üzenetét arról, hogy dolgoznak az ügyön. 
Szabó Gábor közművelődési előadó megérkezett az ülésre. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a VIN-FAKTOR Zrt. 
valamikori Baucont követelés ügyében körjegyző asszony által ismertetett határozati javaslat 
elfogadását, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

235/2012.(XII.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Heréd és 
Nagykökényes közös csatorna beruházás gesztora felhatalmazza a polgármestert és a 
körjegyzőt, hogy a VIN-FAKTOR Zrt. 258 millió Ft követelését, igazolásait és 
nyilatkozatait a Magyar Államkincstár adósságrendezésre létrehozott elektronikus 
rendszerében rögzítse amennyiben annak jogszabályi és technikai feltételei adottak. 

 

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: azonnal 
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Kómár József polgármester szünetet rendel el, mely idő alatt rögzítik a jóváhagyott hitelkövetelés 
iratait. 

II. Napirendi pont 
 

Képviselő-testület 2013. évi munkatervének megtárgyalása 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Minden képviselő megkapta az erről szóló előterjesztést. Van valakinek ötlete még, amit 
tartalmaznia kellene a munkatervnek? Véleménye szerint így jó a munkaterv, tartalmaz mindent. 
Egyedül az iskolai beszámoló került ki a munkatervtől, hiszen ők elkerültek tőlünk 2013. január 1-
jével. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

De ő olvasta a munkatervben, hogy valamikor lesz az iskolának egy tájékoztatója. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

A rendőrségi beszámolónál még Dr. Széchy Zsolt szerepel, azt majd át kell írni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző asszony ismételten kapott sms üzenetet a Baucont csatorna 
beruházás hitel üggyel kapcsolatban, mely ismertet a Képviselő-testülettel. Román Ernő 
gazdálkodási ügyintéző elhagyja a termet. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az iskola zárszámadását még az önkormányzat fogja elkészíteni, mert az még a 2012. évhez 
tartozik. Az Iskolai Társulás Megszüntető Megállapodását az előző december 13-i rendkívüli ülésén 
elfogadták az, akkor jelenlévő képviselők, mert az iskola átadásának feltétele volt ennek a 
megállapodásnak az elfogadása. Ezt a Megszüntető Megállapodást már a nagykökényesi 
önkormányzat is elfogadta. 
Papp Ákos képviselő úr küldött egyedül írásos anyagot a munkaterhez, mely javaslatot bele is került 
a munkatervbe.  
 

Papp Ákos képviselő 
 

A munkaterv 9. és 10. oldalán szerepel a Kistérségi beszámoló ez véletlenül maradt benne? 
 

Kómár József polgármester 
 

A Kistérségnek csak a munkaszervezete szűnt meg, jelképesen a polgármesterek össze fognak még 
ülni, de már döntéseket nem hoznak. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A munkaterv 10. oldalán a közművelődési előadó beszámolójánál is az előadó neve ki van hagyva, 
mert a december 6-i másik rendkívüli ülés alkalmával zárt ülés keretében megtárgyalta a Képviselő-
testület Szabó Gábor közművelődési előadó kérelmét a közalkalmazotti jogviszony közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről. Az önkormányzat rendezvényeihez dátumokat írunk 
most? 
 

Kómár József polgármester 
 

Nem, az még korai lenne.  
 

Szabó Gábor közművelődési előadó 
 

Szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy 2013. májusában lesz a Műv. Ház-ban lakodalom, 
melyet kér, hogy a főzőverseny időpontjának meghatározásánál vegyen figyelembe a Képviselő-
testület. 
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Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Képviselő-testület 2013. 
évi munkatervének elfogadását az elhangzott módosítással, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

236/2012.(XII.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete a –jegyzőkönyv mellékletét képező - 2013. évi 
munkatervét megtárgyalta és azt elfogadja azzal a módosítással, hogy: 

 

• a 2013.02.11.-i ülés 3. pontjában szereplő „Hatvan Város 
Rendőrkapitánysága beszámolója Heréd község közrend- és közbiztonsági 
helyzetéről, a körzeti megbízotti feladatok ellátásáról” beszámoló előadója 
Juhász János rendőrkapitányt jelöli meg. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az ülések összehívásáról a 
határozat szerint gondoskodjon. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy az elfogadott munkatervet küldje 
meg az érintettek részére és tegye közzé a lakosság számára. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. évben folyamatos 

 
 

III. Napirendi pont 
 

Beszámoló a Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulásban  
végzett 2012. évi II. félévi munkájáról 

 

(Szóbeli előterjesztés) 
 

Kómár József polgármester 
 

Minden egyes ülésén részt vett. Ebben az évben 5 rendkívüli ülés is volt, melyre a korábbi években 
eddig nem volt példa. Az egész II. félév döntően a járási hivatal kialakításáról és a 
Hulladékgazdálkodási Társulás létrehozásáról szólt. A Hulladékgazdálkodási Társulásnak 
köszönhetően a térségben létrejön egy új hulladékszállító cég, melynek holnap lesz az alakuló ülése. 
A Kistérség munkaszervezetének megszűnéséről már megszületett a döntés, de hogy a 
munkaszervezetnél dolgozó emberek további sorsa hogyan alakul, az még nem tisztázott. Holnap 
lesz az utolsó hivatalos ülés, utána már csak összejárás szintjén lesznek ülések.  
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hatvan Körzete 
Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 2012. évi II. félévi munkájáról szóló szóbeli beszámoló 
elfogadását, szavazásra teszi. 
 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

237/2012.(XII.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 
6. § (3) bekezdése alapján a Polgármester Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulás társulási tanácsában végzett tevékenységéről szóló 2012. II. félévi 
szóbeli beszámolóját elfogadja. 

 
 

Román Ernő gazdálkodási ügyintéző visszatér az ülésre és tájékoztatja a körjegyző asszonyt az 
adósságrendezés fejleményeiről. 
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 Tájékoztatás Baucont ügyben 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Román Ernő gazdálkodási ügyintéző megnézte az e-mail-eit és ott találta a VIN-FAKTOR Zrt. 
pénzügyi tanácsadójának levelét, melyben azt írja, hogy sikertelen volt a feltöltésük megpróbálták 
felvenni a kapcsolatot a Magyar Államkincstárral, de az sem sikerült nekik. Az Igazgatósággal is 
felvették a kapcsolatot, ahol azt az információt kapták, hogy októberben tájékoztatták az 
önkormányzatokat az adósságkonszolidációról és arról, hogy kódot kell kérni az 
adatszolgáltatáshoz. Megjegyzi, hogy a VIN-FAKTOR Zrt. december 7.-én jelentkezett be az 
önkormányzathoz. Nem tudja elhinni, hogy az önkormányzat feladata lett volna tájékoztatni őket, 
hogy kódot kell kérnie a feltöltéshez. A Takarékszövetkezetet sem kellett erre figyelmeztetni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Van nekik akkora kapcsolatkörük, hogy ez ne okozzon nekik problémát.  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Vissza fog írni, hogy októberben köze nem volt a Baucont követelésnek az adósságrendezéshez. 
Még egyszer hangsúlyozza december 7-én jöttek ide először ezzel a megoldással. Nem az 
önkormányzat feladata, felelőssége őket arról tájékoztatni, hogy van ilyen lehetőség. A december 
10-i egyeztetőn azt mondták, hogy már októberben átadták a VIN-FAKTOR Zrt.-nek a követelést, 
csak technikai okok miatt nem jutott el hozzánk az értesítő. 
 
 

IV. Napirendi pont 
 

Beszámoló a Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2012. évi munkájáról valamint a 
mozgókönyvtár tapasztalatairól és a 2013. évi közművelődési program elfogadása 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Kómár József polgármester 
 

A napirendi pontról készült írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Felkéri a képviselőket 
kérdéseik, észrevételeik megtételére. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A december 6.-i rendkívüli ülés keretében hagyja jóvá a Képviselő-testület Szabó Gábor 
közművelődési előadó közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetését. A megüresedett álláshely betöltési feltételeit megtárgyalta a Képviselő-testület és 
egy kisebb vita alakult ki, amikor polgármester úr javasolta, hogy 6 órás munkakörként kerüljön 
meghirdetésre az álláshely. Abban viszont nem volt vita, hogy középfokú iskolai végzettséggel is 
betölthető legyen az álláshely. Kerestély Gyula képviselő nem értett egyet a 6 órás munkaidővel, de 
végül mégis a 6 órás álláshely meghirdetését fogadta el a Képviselő-testület. A 6 órás munkakört 
egyrészt gazdasági okok indokolják, másrészt Szabó Gábor elmondása szerint olyan kevesen 
látogatják a könyvtárat, hogy nincs értelme a 8 órás munkakörnek.  
 

Papp Ákos képviselő 
 

Ha elkészül az álláshirdetés azt, ha lehetséges, több fórumon is jelentessük meg. 
 

Kómár József polgármester 
 

A he4lyi újságba már nem tudjuk betenni, mert a költségvetés elfogadása után lesz csak újság. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az álláshely meghirdetésének jogszabályi előírás szerint eleget fogunk tenni, többek között a KSZK 
honlapján, az önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon meg fogjuk hirdetni. 
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Szabó Gábor közművelődési előadó 
 

Lesz valaki január 31-e előtt, akinek átadhatja a feladatokat? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megpróbáljuk megoldani. 
 

Kómár József polgármester 
 

Megkérdezi Szabó Gábor közművelődési előadótól, hogy szeretné-e kiegészíteni a megküldött 
beszámolót? 
 

Szabó Gábor közművelődési előadó 
 

Nem kívánja kiegészíteni. Bár január 31.-ig még fog dolgozni, de szeretné megköszönni a 
Képviselő-testületnek a munkájához való pozitív hozzáállását. 
 

Kómár József polgármester 
 

Megérti a váltás okát és az önkormányzat nem szeretné e döntésben akadályozni. Sok sikert kíván 
az új munkájához és szeretné a Képviselő-testület nevében megköszönni a 6 év alatt végzett 
munkáját. Véleménye szerint jól tudtak együtt dolgozni, nem volt komoly probléma soha. 
Megkérdezi a képviselőktől van-e valakinek kérdése? 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Kérdése nincs, csak ő is szeretné megköszönni Szabó Gábor munkáját, mert ő nagyon sokat 
dolgozott vele. Jó volt vele dolgozni, nagyon segítőkész volt mindig és sok sikert, jó egészséget 
szeretne ő is kívánni neki az új munkájához. 
 

Kómár József polgármester 
 

Szeretné, ha valakit betanítana a hangosítás kezelésére mielőtt elmenne. 
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Művelődési Ház és 
Községi Könyvtár 2012. évi munkájáról valamint a mozgókönyvtár tapasztalatairól és a beszámoló 
elfogadását, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

238/2012.(XII.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Szabó Gábor 
közművelődési előadó által benyújtott –a jegyzőkönyv mellékletét képező – 
2012. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolót. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a közművelődési 
előadót értesítse. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 

Kómár József polgármester 7 perc szünetet rendel el. 
Samuné Vadnai Szilvia védőnő és Dr. Vigh Annamária fogorvos megérkeztek az ülésre. 
 

V. Napirendi pont 
 

Tájékoztató a Védőnői Szolgálat tevékenységéről 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Kómár József polgármester 
 

A napirendi pontról készült írásos előterjesztés, melyet minden képviselő megkapott. Megkérdezi 
Samuné Vadnai Szilvia védőnőt kívánja-e kiegészíteni a beszámolót? Felkéri a képviselőket 
kérdéseik, észrevételeik megtételére. 
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Samuné Vadnai Szilvia védőnő 
 

Nem kívánja kiegészíteni. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Tudomása szerint a szülő élhet azzal, hogy gyermeke részére nem kéri az oltásokat. Kérdezi, hogy 
Heréden ilyen eset előfordult-e? 
 

Samuné Vadnai Szilvia védőnő 
 

A kötelező oltást minden gyermek megkapta, de azon oltások esetben,  melyek nem kötelezőek ott 
volt olyan szülő, aki nem kérte gyermekének. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Melyek ezek a nem kötelező oltások? 
 

Samuné Vadnai Szilvia védőnő 
 

Pneumococcus által terjesztett egyik agyhártyagyulladás típusú oltást, mely nem kötelező annak 
ellenére, hogy teljesen ingyen van.  
 

Kómár József polgármester 
 

A beszámoló végén szerepel, hogy a védőnő kéri a tisztasági festést jövő évre, mely természetesen 
teljesíteni fogunk. Úgy gondolja, hogy a védőnői rendelő egy jól felszerelt rendelő. Eddig a védőnői 
normatíva az egyetlen olyan normatíva, mely fedezte a védőnői feladatok kiadásait és úgy tudja, 
hogy a jövőre nézve sem fog változni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A festéssel az egyedüli probléma, hogy a fogorvosi rendelőt is kifestettük és a salétrom feljön, 
tönkreteszi az egész festést. Kellene keresni egy komoly szakembert, aki segít nekünk abban, hogy 
hogyan tudnánk megakadályozni a salétrom terjedését. 
 

Dr. Vigh Annamária fogorvos 
 

Elnézést, hogy közbeszól, de ő már utána érdeklődött és talán létezik két olyan technológia, mellyel 
megállítható a salétrom terjedése.  
 

Kómár József polgármester 
 

Maga az épület 120 éves és a legnagyobb probléma, hogy a ház alapja már a föld alatt van, de az is 
igaz, hogy a 2010-es árvíz nagy kárt tett benne. Komoly gondok vannak az önkormányzat 
épületével is.  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Január 1-jétől átkerül a járáshoz a gyámügyi feladatok, mely szakmailag indokolt, de nem biztos, 
hogy ott úgy tudnak foglalkozni a gyámügyi esetekkel, mint most ő itt közelről. November végétől 
két gyámügyi esete van. Az egyik esetben pont a védőnővel közösen derítettek fényt a problémára. 
Mind a két esetben védelembe kellett venni-e a gyermekeket. 
Az ÁNTSZ-től érkezett egy megkeresés a Védőnői Szolgálattal kapcsolatban. Kérdezi Samuné 
Vadnai Szilvia védőnőt, hogy a finanszírozáshoz kér segítséget az önkormányzattól az ÁNTSZ? 
 

Samuné Vadnai Szilvia védőnő 
 

Nem tudja, mert nem ismeri a törvényi hátterét a megkeresésnek, így nem tudja, hogy most              
a finanszírozáshoz vagy a védőnői bérhez kérnek-e támogatást. 
 

Román Ernő gazdálkodási ügyintéző 
 

Annyit tud róla, hogy a normatíva emelkedett, mert így fogják lekompenzálni a védőnői bért.  
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A közalkalmazotti bértábla változása érinti a védőnői bérét is. Egyébként a közalkalmazotti bértábla 
nem fix bértábla azt el lehet téríteni, ahhoz a védőnő által végzett munkát kell minősíteni. Volt már 
erre is példa az önkormányzatnál. Az önkormányzat valamennyi dolgozója megkapta az év végi 
jutalmat, melyet köszönnek szépen.Elnézést kér, de még nem jutott oda, hogy komolyabban átnézze 
az ÁNTSZ megkeresését, de utána fog nézni a dolognak. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Védőnői Szolgálat 
beszámolójának elfogadását, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

239/2012.(XII.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja Samuné Vadnai Szilvia védőnő által benyújtott, a Védőnői Szolgálat 
2012. évben végzett munkájáról szóló –a jegyzőkönyv mellékletét képező – 
beszámolót. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a védőnőt 
értesítse. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

VI. Napirendi pont 
 

Tájékoztató Heréd község fogászati ellátás 1 éves tapasztalatairól 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Kómár József polgármester 
 

A napirendi pontról készült írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezi Dr. Vigh 
Annamária fogorvost, hogy kívánja-e kiegészíteni a megküldött tájékoztatót? Felkéri a képviselőket 
kérdéseik, észrevételeik megtételére. 
 

Dr. Vigh Annamária fogorvos 
 

Nem kívánja kiegészíteni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Örül neki, hogy sikerült a lakosság számára helyben biztosítani a fogászati ellátást. Komoly viták 
előzték meg a helyben történő ellátást, de ezeket a problémákat a Képviselő-testület megoldotta és 
csak ez számít. 
Tudja, hogy kell valamit kezdeni a falakkal, mert így nem maradhat. Neki is javasolták már, hogy 
gipszkartonnal kellene a falakat beborítani, de talán abból is van olyan, amelyik vízálló. Örül neki, 
hogy a fogászati gépen túl most már röntgen gép és sterilizáló berendezés is van a rendelőben. Nem 
tudja, hogy a régi fogászati rendelőben megmaradt fogászati géppel mi legyen, mert az biztos, hogy 
nem fogja tőlünk senki megvenni. Egyéb fogászati eszközök is vannak még ott. 
 

Dr. Vigh Annamária fogorvos 
 

Ami neki kellett azt már kiválogatta, a többire már nincs szüksége. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Mit tudunk kezdeni a megmaradt eszközökkel? 
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Kómár József polgármester 
 

Van ott egy jó kompresszor, melynek még hasznát tudjuk venni. A fogászati géppel nem tudunk mit 
kezdeni, ezért szétszedjük és leadjuk vaskereskedésbe. 
 

Orbán Gábor képviselő elhagyja a termet, így a Képviselő-testület létszáma 7 főről 6 főre csökken. 
 

Kómár József polgármester 
 

Jelenleg a régi fogászati rendelőt raktárként használjuk. A gyógyszertár hátsó helységét is 
szeretnénk visszakérni, de egyelőre, ezt még nem sikerült megbeszélni a Halasi Patika 
tulajdonosával. De talán gyógyvizeket tárolnak abban a helyiségben, így nem biztos, hogy azt 
vissza tudják nekünk adni. Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A fogorvos és a háziorvos egészségügyi ellátási szerződését a közeljövőben módosítani kell, mert 
megváltozott a jogszabályi háttér. A fogorvosnő kérésére az előző ülések egyikén döntött arról a 
Képviselő-testület, hogy engedélyezi a rendelési idő módosítását. 
 

Orbán Gábor képviselő visszatér az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 6 főről 7 főre 
emelkedett. Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető asszony is megérkezett az ülésre.  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Dr. Vigh Annamária fogorvos egy újabb kérelmet nyújtott be a tájékoztatójával egy időben, 
melyben azt kéri a Képviselő-testülettől, hogy engedélyezze a Kft-je részére hogy ne csak 
telephelyként, hanem székhelyként is használhassa rendelőt. Ha egyetért a Képviselő-testület a 
kérelemmel, akkor ezután az iparűzési adót teljes egészében Herédnek fogja fizetni ez a cég is.       
A tájékoztatót csak tudomásul kell vennie a Képviselő-testületnek, viszont a kérelemről határozatot 
kell hoznia. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Heréd község fogászati 
ellátás 1 éves tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadását, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a Heréd község fogászati ellátás 1 éves 
tapasztalatáról szóló tájékoztatót elfogadta. 
 

Kómár József polgármester 
 

A Niveus Trade Kft. fogászati rendelő székhely használati kérelmének elfogadását, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

240/2012.(XII.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megtárgyalta a       
Niveus Trade Kft. (Jászberény) székhely bejegyzéséhez való hozzájárulási 
kérelmét.  

 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Dr. Vígh Annamária fogorvos részére 
hozzájárul ahhoz, hogy a Niveus Trade Kft. (Jászberény) telephelye mellett 
székhelye is Heréd, Iskola utca 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 
fogorvosi rendelő ingatlanban legyen bejegyezve, a használat jogcíme: 
szívességi használat. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket 
értesítse. 

 

Határidő: 15 nap 
Felelős: körjegyző 
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Kómár József polgármester 
 

Az előző ülésen a képviselők arról kaptak tájékoztatást, hogy Dr. Istók László fogorvos úr szeretne 
hétvégi fogászati ügyeletet tartani Hatvanban, melyhez 15 Ft/fő/hó hozzájárulást kér az környék 
önkormányzataitól a TB is finanszírozáson felül. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Utófinanszírozással elképzelhetőnek tartja az ötletet, ha készít a doktor úr az önkormányzatnak egy 
kimutatást, hogy hány herédi betege volt, az után hajlandó az önkormányzat a 15 F/fő összeget 
kifizetni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Amikor ezt a tájékoztatást hozta a doktor úr elmondta neki, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetése előreláthatólag forráshiányos lesz, így nem tartja elképzelhetőnek, hogy ezt a 
kezdeményezést így fogja tudni támogatni a Képviselő-testület.  
 

Dr. Vigh Annamária fogorvos 
 

Heréden hétfőtől péntekig van rendelés, szerinte minden igényt kielégítenek.  
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Valószínűnek tartja, hogy egy most végzett fogorvossal fogja megoldani a hétvégi ügyeletet. Ezt 
így szokták megoldani, ezért nem működik az egészségügy.  
 

Kómár József polgármester 
 

Javasolja, hogy most ne döntsön erről a Képviselő-testület, mert honlap lesz Kistérségi ülés majd ott 
a polgármesterekkel közösen megbeszélik ezt a lehetőséget. Tekintsük ezt most egy 
tájékoztatásnak.  
 

Dr. Vigh Annamária fogorvos 
 

Korábban már volt ügyeleti rendszer, de akkor fix bérért látták el a környék fogorvosai a hétvégi 
ügyeletet. A doktor úr magán kezdeményezését a környék többi fogorvosával szemben nem tartja 
tisztességes eljárásnak. Úgy gondolja, hogy így próbál a doktor úr újabb pácienseket keresni.          
Ha úgy gondolja a Képviselő-testület ő is tudna több órát rendelni csak akkor azt egyeztetni kellene 
a TB-vel.  
 

Kómár József polgármester 
 

Tudomása szerint a hétvégi fogászati ügyelet nem kötelező feladat. 
 
 

VII. Napirendi pont 
 

A 2013. évi hulladékszállítási díj elfogadása 
 és az új hulladékszállító cég rendeletben kijelölése 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Kómár József polgármester 
 

A napirendi pontról készült írásos előterjesztés, melyet minden képviselő megkapott. A napirendi 
pontot a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. Felkéri Samu Alfonznét a Pénzügyi, 
Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Képviselő-testülettel a bizottsági üléseken 
elhangzottakat. 
 

Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság. A Bizottság elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek mindkét rendelet tervezetet, de a hulladékszállítási rendelet tervezetet 
kiegészítetve. Felkéri a körjegyző asszonyt, hogy ismertesse a Képviselő-testülettel a kiegészítést. 



~ 524 ~ 
 

 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A hulladékszállítási rendeletet azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadni a Bizottság, hogy továbbra 
is biztosítják a 70 év felettiek részére a 25%-os és 50 %-os kedvezményt. Kérdezi, hogy továbbra is 
tartalmazza a rendelet, hogy csak az 1-2 fős háztartások részére engedélyezi a Képviselő-testület a 
60 literes kuka edényzetre való áttérést, melyet a jegyző leigazol a népesség nyilvántartás alapján? 
A szabályozás módosult, már nem írhatnak elő felénk minimum hulladékmennyiségeket, mert az 
teljesen ellenkezett azzal, hogy a háztartások komposztálással, szelektív hulladékgyűjtéssel 
próbálják csökkenteni a háztartási hulladék mennyiségét. 
Amikor megérkeztek a jövő évi hulladékszállítási díjak, akkor minden képviselőnek megküldte azt.  
Most szeretné ismertetni, hogyan alakul jövőre a hulladékszállítási díjak bruttó ára: 

 60 literes kuka edényzet esetén 263 Ft/ ürítés, negyedéves díja 3.420 Ft; 
 120 literes kuka edényzet esetében 443 Ft/ürítés, negyedéves díja 5.760 Ft. 

 

Kómár József polgármester 
 

Az új hulladékgazdálkodási törvény alapján tonnánként 3.000 Ft hulladék járulékot kell fizetni.       
A most alakult hulladékgazdálkodási társulásban született egy olyan megállapodás, mely szerint    
1.000 Ft-ot a hulladékszállító cég fizet, 1.000 Ft-ot a hulladéklerakó fizet meg és 1.000 Ft 
beépítésre került a hulladékszállítási díjba. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság ülésén felvetődött a kérdés, hogy a kedvezményeket továbbra is 
tudjuk-e biztosítani a lakosság részére. A pénzügy készített egy kimutatást a 2012. évi kifizetésekről, 
melyet ismertet a Képviselő-testülettel. 
 

Kómár József polgármester 
 

A környező 13 településből egyedül Heréden van ilyen kedvezmény.  
 

Papp Ákos képviselő 
 

Annyit szeretne még mondani, hogy kellene szólni a cégnek, hogy nagyon szemetel a kukás autó és 
az olaj is folyik belőle.  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Már szóltunk a cégnek, még a rendszámát is bediktáltuk a kukás autónak, amelyik szemetel. 
A Hulladékgazdálkodási Társulás és az új cég is felhívta írásban a figyelmünket, hogy a 
díjrendeletünknek még ebben az évben hatályba kell lépnie, mert jövőre díjstop lesz és nem lehet 
emelni a hulladékszállítási díjakat. 
 

Kómár József polgármester 
 

A mostani díjak közel egyformák, csak annyiban térnek el, hogy a szállítási költségek a távolság 
miatt kicsit másak, hiszen nem mindegy, hogy honnan kell a hulladékot a hulladéklerakóba 
szállítani. A másik rendelet ismertetésére felkéri a körjegyző asszonyt. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az önkormányzat tagja lett egy hulladékszállító nonprofit cégnek ezáltal mentesülhet a 
közbeszerzés alól. Polgármester úr jelezte, hogy nagyon örül ennek a lehetőségnek, mert úgy 
gondolja, hogy fölösleges pénzkidobás volt a közbeszerzés. Az ő véleménye pedig az, hogy egy jó 
közbeszerzéssel kedvező áron lehet egy jó szolgáltatást biztosítani a lakosság részére. Korábbi 
közbeszerzési szakértőnktől kért tanácsot, hogy tényleg mentesül az önkormányzat a közbeszerzés 
alól, ha egy hulladékszállítási cégnek tagja lesz? A közbeszerzési szakértő e-mailben válaszolt. A 
válasz alapján abban az esetben mentesülhetünk a közbeszerzés kiírása alól, ha az új 
hulladékszállító cégnek, melynek tagjai lettünk kizárólagos jogot biztosítunk az SZMSZ-ünkben, 
költségvetési vagy köztisztasági rendeletünkben. 
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Erről az új hulladékszállító céget is tájékoztatta, hogy hívják fel a társult önkormányzatok figyelmét 
erre a lehetőségre. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a többi hulladékszállító cég számon kérhetné 
tőlük, hogy lehetséges az, hogy közbeszerzés kiírása nélkül bíztuk meg az új hulladékszállító céget 
a közszolgáltatással. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a köztisztasági rendelet 
módosítását, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 
 

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
21/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelete 

a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló  
8/2003.(VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Heréd Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§ b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
8.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a hulladékszállítási közszolgáltatást ellátó 
szervezetben bekövetkezett változások okán, a helyi környezet védelméről és a település 
tisztaságáról szóló 8/2003.(VI.23.) önkormányzati rendelete módosításáról következőket rendeli el. 
 

1.§ (1) A helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 8/2003.(VI.23.) 
önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: R.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 

„7.§ (3) A hulladékkezelési közszolgáltatást a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 3000 Hatvan, Szepes Béla út 2. 
végzi.” 

 

 (2) A R. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) Az önkormányzat a Közbeszerzésekről szóló mód. 2011. évi CVIII. törvény 9. § (5) 

bek. g) pontjára figyelemmel, - tekintettel arra, hogy az önkormányzat maga is tagja a 
hulladékszállítást végző gazdasági társaságnak és a szolgáltató maga is alanya a 
közbeszerzésnek- kinyilvánítja, hogy a szolgáltatás kivételi körbe tartozik, és 
kizárólagos jogot biztosít a hulladékszállítási közszolgáltatás végzésére a Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 
részére.” 

 

2.§  Ez a rendelet 2012. december 30-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 

kmf 
 
 
 

Kómár József           Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester     körjegyző 
 
 

 
Kómár József polgármester 
 

Szabályozták a hulladékszállítási díj felső határát is, melyet 600 Ft-ban állapították meg. 
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a 2013. évi 
hulladékszállítási díjról szóló rendeletet a körjegyző asszony által ismertet a kedvezményekre 
vonatkozó kiegészítésekkel, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 
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HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
22/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelete  

a települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása közszolgáltatási díjáról 
 

Heréd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 23.§ f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, ármegállapító hatáskörében eljárva 
ugyanezen törvény 57. § és 58. §-ára figyelemmel, a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-be belépésére, a Kft. részére biztosított kizárólagos 
jogra és a Kft. díjkalkulációjára tekintettel a kommunális hulladékszállítási díjak állapítására a 
következőket rendeli el. 

 

1.§ (1) A településen heti egyszeri települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtés, elszállítás és 
elhelyezés közszolgáltatási díja 120 literes gyűjtőedény esetén: nettó közszolgáltatási díj 
349,-Ft/ürítés, negyedéves díj: 4.537,-Ft. 

 

(2) A hulladékgyűjtés, szállítás és elhelyezés díja 60 literes gyűjtőedény esetén: nettó 
közszolgáltatási díj 207,-Ft/ürítés, negyedéves díj: 2.691,- Ft.  

 

(3) A közszolgáltatási díjak ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 

2.§ (1) A Képviselő-testület a lakossági 1. § (1) és (2) bek. szerinti szállítási díjból a lakásban egyedül 
élő 70 éven felüli személyek esetében 50 %, 70 éven felüli házaspárok, élettársak esetében 25 % 
díjkedvezményt biztosít. 

 

(2) A díjkedvezményt abban az évben kell először biztosítani, amikor a kedvezményezett a 70. 
életévét betölti, házas és élettársak esetében, ha mindkét fél betölti a 70. életévét. 

 

3.§ (1) A 60 literes gyűjtőedényt csakis az egy és két fős háztartásban élők vehetik igénybe.  
 (2) Az egy és két fős háztartásban élést a közszolgáltató felé a jegyző igazolja az ingatlanba 

ténylegesen bejelentkezett személyek száma alapján.  
 

4.§ Az 1.§-ban megállapított közszolgáltatási díjak 2012. december 30.-ától érvényesek. 
 

5.§ (1) E rendelet 2012. december 30.-án lép hatályba. 
      (2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása 2012. évi közszolgáltatási 

díjáról szóló 1/2012.(I.12.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 11/2012.(V.22.) 
önkormányzati rendelet. 

kmf 
 
      Kómár József                                                    Peterkéné dr. Farkas Andrea 
       polgármester                                                                     körjegyző 
 

VIII. Napirendi pont 
 

Herédi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az óvodavezető asszony írásos megkeresését küldtük ki előterjesztésként, hiszen az tartalmazza a 
módosítás lényegét. A megküldött előterjesztést pedig az óvodavezető asszony még kiegészíti azzal, 
amit azóta sikerült megtudnia a jövőre vonatkozóan. Felkéri Oraveczné Samu Gyöngyike 
óvodavezetőt a újabb információk ismertetésére. 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Körjegyző asszony kérésének megfelelően egyeztetett az Egri Szakszolgálattal, ahonnan az a 
tájékoztatást kapta, hogy január 1-jétől ők is átkerülnek a tankerülethez, ők fogják ellátni ezt a 
feladatot, mert a gyógypedagógusok és a fejlesztőpedagógusok hozzájuk tartoznak majd. 
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Mindenképp módosítani kell az Óvoda Alapító Okiratát, mert az elfogadott új Alapító Okiratot 
mindig meg kell küldeni az Egri Szakszolgálatnak és ők az aktuális Alapító Okirat alapján adják ki 
a gyermekek szakértői véleményét. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az a legfőbb probléma, hogy a mostani szakértői vélemény alapján a helyben biztosított 
fejlesztéshez nincs meg az óvodának sem a tárgyi, sem a személyi feltételei, így mint szolgáltatást 
vásárolja azt meg az óvoda. Sajnos emiatt ezeknek a gyermekeknek a fejlesztését nem tudjuk 
helyben biztosítani. Ezeknek a gyermekeknek speciális iskolába, óvodába kellene járniuk. 
Korábban is volt ebből konfliktusa az önkormányzatnak, de utána a szülő belátta, hogy abban az 
iskolában van a gyermek helye.  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ismertette a problémát a tankerület igazgatójával, amikor itt volt az iskola átadás ügyében. 
Megköszönte a tájékoztatást, de nem tudott konkrét választ adni a jövőre vonatkozóan, mert még ő 
sem tudja, hogyan alakul január 1-jétől ez a feladat. A probléma összetett, mert egyrészt ki fogja 
megfizetni a vásárolt szolgáltatást; a másik probléma, hogy ezek a gyermekek több odafigyelést, 
gondoskodást igényelnek és akkor a többi gyermekkel mi lesz? Ezért mindenképpen módosítani 
szükséges az Óvoda Alapító Okiratát. 
 

Kómár József polgármester 
 

Tudja, hogy nem könnyű az ilyen beteg gyermek szüleinek, de véleménye, hogy a gyermeknek jobb 
helye van a speciális óvodában és az utaztatáshoz kapnak hozzájárulást. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző asszony ismerteti a Képviselő-testülettel az óvoda Alapító 
Okiratának módosítását.  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ez azt jelenti, hogy aki már fel van véve azt nem lehet elküldeni, az a gyermek kifutó rendszerben 
benn fog maradni, de a jövőben ilyen beteg gyermek már nem vehető fel. 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Egy-két gyermek még lesz ilyen. Mert akik most kezdtek szeptemberben egy pár gyermeket 
március áprilisban el kell küldeni felülvizsgálatra és ők biztos, hogy fejlesztésre szorulnak. 
 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Mikortól lépjen hatályba a módosítás? 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Minél, előbb ha lehetséges. December 1-től január 31-ig már megkötötte a szerződést az egy 
gyermek fejlesztésére. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ennek az óvodás gyermeknek a költségeit a 2013. évi óvoda költségvetésébe be kell építeni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Napközi 
Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását a körjegyző asszony által elmondottaknak és a 
vezető óvónő kérésének megfelelően szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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241/2012.(XII.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

A Képviselő-testület a Herédi Napközi Otthonos Óvoda Vezetőjének kérelmére, 
figyelemmel az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek hiányára az Óvoda 
90/2007. (VI.25.) képviselő-testületi határozattal elfogadott, többször módosított 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat 8. pontjában az Alaptevékenységhez kapcsolódó más 
tevékenység szabályozása a következők szerint módosul: 

Módosuló szabályozás:„Alaptevékenységhez kapcsolódó más tevékenység: 
 Az óvoda vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók közül az integráltan nevelhető: 
  
 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének 
organikus okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók közül a beszédfogyatékos és az 
enyhe értelmi fogyatékos gyermekek nevelését 
 Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 
gyermekek nevelését. Az étkezés keretében konyha működtetése. Az intézmény 
vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
Új szabályozás: „ Alaptevékenységhez kapcsolódó más tevékenység: 
 Az étkezés keretében konyha működtetése.  
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 

2. Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 
 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat szerint a módosított 
Alapító Okiratot a módosítás társult Önkormányzat általi jóváhagyását követően 
egységes szerkezetben tegye közzé és gondoskodjon az módosított Alapító Okirat 
intézményvezetőhöz és a Magyar Államkincstárhoz történő megküldéséről. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: értelem szerint 

 
 

IX. Napirendi pont 
 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Kómár József polgármester 
 

A jelentést minden képviselő megkapta. Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A jelentés készítésekor törekszünk arra, hogy az elvégzett munka teljesítése Ft-ban meghatározott 
összegét is tartalmazza. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

A Hatvani úti fakivágási engedély megérkezett-e már? 
 

Kómár József polgármester 
 

Még nem érkezett meg, de arra kaptunk ígéretet, hogyha a Magyar Közútkezelő megadja a 
hozzájárulást, akkor a hatvani hivatal már ki is adja az engedélyt a fakivágásra. Véleménye szerint a 
napokban megérkezik a hozzájárulás és akkor már ki is lehet vágni a fákat. Minden lakó saját 
magának vágja ki a fát úgy, hogy a gyökérzetet is szedje ki. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Arra azért figyeljünk, hogy nehogy úgy járjunk, mint az Arany János utcai fapótlással. 
 

Kómár József polgármester 
 

Nem szabad földlabda nélkül fát ültetni. A fákat pedig magunk is be tudjuk szerezni Tóalmásról. 
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta. 
 
 

X. Napirendi pont 
 

Kérdések, egyebek 

 

 Hó takarítással kapcsolatban tájékoztatás 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Van az önkormányzatnak megállapodása valakivel a hó eltakarítására? 
 

Kómár József polgármester 
 

Igen van, a TSZ-szel van szerződésünk az önkormányzati utakra. 
 
 

 Baucont Zrt. követelésének feltöltésével kapcsolatban tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet a szünetben történtekről. A VIN-FAKTOR Zrt. e-
mailben megírta, hogy az önkormányzat nem figyelmeztette a céget, hogy a felrögzítéshez kódot 
kell kérnie a Magyar Államkincstártól. A szünetben 10 perc állt a rendelkezésre, hogy feltöltsük a 
követelést a Magyar Államkincstár rendszerébe. Felhívta az államkincstári ügyintézőt, aki már 
tudott a problémáról. Felolvasta az ügyintézőnek, hogy mit ró fel az önkormányzatnak a VIN-
FAKTOR Zrt. Az ügyintéző elmondta, hogy ő sem tudott róla, hogy igényelni kell a feltöltéshez 
szükséges kódot. Ismerteti a feltöltés menetét. A követelést végül rögzítették adósságrendezési 
igényként, a többi az Államkincstáron múlik. 
 
 

 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának és Társulási 
Megállapodásának módosítása 

 

Kómár József polgármester 
 

A Szolgálat kéri, hogy a változások miatt ismételten módosítsuk a Társulás Alapító Okiratát és a 
Társulási Megállapodását. 
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítását, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

242/2012.(XII.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 193/2012.(X.25.) 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:  
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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 
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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. (…) 
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 Önkormányzata 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” 

 

Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt 
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási megállapodást, továbbá felhatalmazza Heréd község polgármesterét 
annak aláírására. 

 

Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Heréd község polgármestere 

 
 

Melléklet a 242/2012.(XII.17.) képviselő-testületi határozat: 
 

Társulási megállapodás 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás létrehozására 

- módosításokkal egységes szerkezetben - 
 

A társulásban résztvevő önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
41. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörüknél fogva, a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján megállapodnak abban, hogy 
közfeladataik teljesítése érdekében intézményfenntartó társulást hoznak létre a szakmai színvonal 
emelésére és a térségi működtetésre. 
 

1. Előzmények 
1.1. Csány Község Önkormányzata, Hatvan Város Önkormányzata, Kerekharaszt Község 
Önkormányzata és Nagykökényes Község Önkormányzata gyermekjóléti feladatok ellátására 
társulási megállapodást kötöttek Hatvan Város Önkormányzata gesztorsága mellett, mely 
megállapodást jelen megállapodás keretében – közös megegyezéssel – egységes szerkezetben 
módosítanak. 
1.2. Boldog Község Önkormányzata, Hatvan Város Önkormányzata, Heréd Község 
Önkormányzata, Kerekharaszt Község Önkormányzata és Nagykökényes Község Önkormányzata 
családsegítési feladatok ellátására társulási megállapodást kötöttek Hatvan Város Önkormányzata 
gesztorsága mellett, mely megállapodást jelen megállapodás keretében – közös megegyezéssel – 
egységes szerkezetben módosítanak. 



~ 532 ~ 
 

1.3. Boldog Község Önkormányzata, Csány Község Önkormányzata, Ecséd Község 
Önkormányzata, Hatvan Város Önkormányzata, Heréd Község Önkormányzata, Hort Község 
Önkormányzata, Kerekharaszt Község Önkormányzata, Nagykökényes Község Önkormányzata, 
Petőfibánya Község Önkormányzata, Rózsaszentmárton Község Önkormányzata, Zagyvaszántó 
Község Önkormányzata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására társulási 
megállapodást kötöttek Hatvan Város gesztorsága mellett, mely megállapodást jelen megállapodás 
keretében - közös megegyezéssel- egységes szerkezetben módosítanak.  
 

2. A társulás célja 
A társulás célja, hogy a hatvani mikrotérségi központban a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat közös fenntartása, munkavállalói közös foglalkoztatása céljából 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 társulás neve 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 
 

4. A társulás tagjai 
A társulásban résztvevő önkormányzatok neve, székhelye: 
Boldog Község Önkormányzata (3016 Boldog, Kossuth L. u. 8.) 
Csány Község Önkormányzata (3015 Csány, Kossuth L. u. 2.) 
Ecséd Község Önkormányzata (3013 Ecséd, Szabadság u. 139.) 
Hatvan Város Önkormányzata (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
Heréd Község Önkormányzata (3011 Heréd, Rákóczi u. 39.) 
Hort Község Önkormányzata (3014 Hort, Szabadság u. 40.) 
Kerekharaszt Község Önkormányzata (3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.) 
Nagykökényes Község Önkormányzata (3012 Nagykökényes, Szabadság u. 37.) 
Petőfibánya Község Önkormányzata (3023 Petőfibánya, Bánya u. 3.) 
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth u. 1.) 
Zagyvaszántó Község Önkormányzata (3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.) 
 

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:  
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) 
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 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Kerekharaszt, 
Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó 
szociális étkeztetés Hatvan 
nappali szociális ellátás Hatvan, a Fogyatékosok Nappali Intézménye Boldog, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes, Csány  
támogató szolgálat Hatvan, 
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támogató szolgálatra vonatkozó feladatellátási megállapodás alapján Kerekharaszt 
egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Hatvan 
szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett egyéb speciális ellátások Hatvan 
 

6. A társulás által fenntartott intézmény tevékenységi köre, feladatai: 
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 
6.2 A társulás által fenntartott intézmény feladatai: 
6.2.1. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
Védőnői Szolgálat  
Védőnői Szolgálat működtetése A Védőnői Szolgálat feladata - az egészségügyi alapellátás 
részeként – 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. 
6.2.2. 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. 
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 
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életkorának és egészségügyi állapotának megfelelően biztosítani kell a gondozás-nevelés feltételeit, 
az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést. 
6.2.4. 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. 
6.2.5. 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 elhárítása céljából nyújtott ellátás.  
6.2.6. 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. 
6.2.7. 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. 
6.2.8. 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.  
6.2.9. 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.  
6.2.10. Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
Elsősorban a saját otthonukban fogyatékkal élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni 
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek 
kielégítésére. Működteti a fogyatékkal élők nappali ellátását nyújtó intézményt. 
6.2.11. 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.  
6.2.12. 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. 
6.2.13. Közösségi szolgáltatás (pszichiátriai betegek részére) 



~ 535 ~ 
 

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. 
6.2.14. 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. 
 

7. A társulási megállapodás időtartama 
A megállapodást a társulás tagjai határozatlan időtartamra kötik.  
 

8. A társulás működésének finanszírozása 
8.1. Az intézmény költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos gesztori feladatokat Hatvan Város 
Önkormányzata látja el 2008. január 1-jétől. Az intézmény költségvetését Hatvan Város 
Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazza. A társult önkormányzatokat terhelő 
költségvetési előirányzatokról a társult önkormányzatok döntenek a költségvetési rendeletükben. 
8.1.1. A társulás által fenntartott intézmény - az intézményvezető és a Hatvan Körzete Kistérségi 
Többcélú Társulás munkaszervezetének vezetője javaslata alapján elkészített – éves 
költségvetésének tervezetéről a társulásban részt vevő önkormányzatok döntenek. Az 
intézményfenntartó társulásban részt vevő önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 
végrehajtásához szükséges - az állami normatív támogatást meghaladó - többletköltségeinek 
megoszlását a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás éves költségvetési rendeletének 
melléklete tartalmazza. 
8.1.2.  A befizetési határidő be nem tartása esetén a befizetési határidőt követő 30 munkanapig a 
fizetési kötelezettségét nem teljesítő önkormányzattal szemben a Hatvan Körzete Kistérségi 
Többcélú Társulás jogosult azonnali beszedési megbízást érvényesíteni. 
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. 
8.2.    Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás: Védőnői szolgálat, anyatejgyűjtő állomás 
A társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: 
üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben 
biztosított normatív támogatáson, OEP-finanszírozáson, 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. 
8.3.  Ifjúsági-egészségügyi gondozás: iskola-egészségügyi szolgálat, ifjúság-egészségügyi szolgálat 
A társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: 
üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben 
biztosított normatív támogatáson, OEP-finanszírozáson, 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. 
8.4.  Bölcsődei ellátás 
A társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: 
üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar Köztársaság 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. 
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8.5.  Házi segítségnyújtás 
A társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: 
üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar Köztársaság 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. A szervezési 
feladatokra a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 7. §-a alapján igényelhető kistérségi kiegészítő normatívát a Hatvan Körzete Kistérségi 
Többcélú Társulás igényli, és havonta átadja a gesztor önkormányzatnak. 
8.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
A társult felek az intézmény működési költségéhez a következő módon járulnak hozzá:  
A költségvetési támogatáson felül szükséges pénzügyi fedezethez a társult önkormányzatok a 
kihelyezett jelzőkészülékszám arányában járulnak hozzá, amelyet negyedévente, utólag, a készülék 
kihelyezéséről vezetett dokumentáció alapján tárgynegyedévet követő hónap 15 napjáig utalnak a 
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás számlájára. Az átutalt összeget a Hatvan Körzete 
Kistérségi Többcélú Társulás a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat által leigazolt 
számla alapján a levont karbantartási költséggel csökkentve 8 napon belül továbbutalja a gesztor 
önkormányzat számlájára. A szolgáltatás személyi térítési díjából befolyt összeg a működtető saját 
bevételét képezi, amelyet a működtetésre fordít. 
8.7. Családsegítés 
A társult felek az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: 
üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben 
biztosított normatív támogatáson felül szükséges pénzügyi fedezetet a társult önkormányzatok 
lakosságszámuk 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. 
8.8. Háztartási adósságkezelés és tanácsadás 
A társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: 
üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar Köztársaság 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. 
8.9. Szociális étkeztetés 
A társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: 
üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar Köztársaság 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. 
8.10. Nappali szociális ellátás 
A társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: 
üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar Köztársaság 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. 
8.11. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás: gyermekjóléti szolgáltatás 
A gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a társult tagok az intézmény működési költségeihez a 
következő módon járulnak hozzá: üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar Köztársaság tárgyévi 
költségvetéséről szóló törvényben biztosított normatív támogatáson felül szükséges pénzügyi 
fedezetet a társult önkormányzatok 0-17 éves korú gyermekek létszáma arányában biztosítják. A 
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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. 
8.12. Támogató szolgálat 
A társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: 
üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar Köztársaság 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.  
8.13. Közösségi pszichiátriai ellátás (pszichiátriai betegek részére) 
A közösségi pszichiátriai ellátás tekintetében a társult tagok az intézmény működési költségeihez a 
következő módon járulnak hozzá: üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar Köztársaság 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. 
8.14. Egyéb speciális ellátások 
A társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: 
üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar Köztársaság 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. 
 

9. Csatlakozás, megszűnés 
9.1. A társuláshoz történő csatlakozásra, a társulásból történő kiválásra, a felmondásra és a társulás 
megszüntetésére a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény rendelkezései irányadóak. 
9.2. A társuláshoz csatlakozni az év első napjával lehet, feltéve, hogy a csatlakozó önkormányzat 
ebbéli szándékát legalább két hónappal korábban jelezte. A társuláshoz évközben csatlakozni abban 
az esetben lehet, ha a társulás új feladat ellátását vállalja. A csatlakozás elfogadásához a társult 
önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése szükséges. 
9.3. A társulás megszűnik: 
• ha a képviselő-testületek minősített többségű határozatukkal, közös megegyezéssel 
megszüntetik; 
• amennyiben a megállapodást bármelyik fél felmondja; 
• bíróság jogerős döntése alapján. 
9.4. Jelen társulási megállapodást a felek a naptári év utolsó napjával, december  
31-i hatállyal mondhatják fel, melyről szóló minősített többséggel hozott képviselő-testületi 
határozatot 3 hónappal korábban – szeptember 30-ig – kell meghozni és a társult képviselő-
testülettel közölni. 
9.5. A társulás megszűnése esetén: 
• a társult önkormányzatok költségvetési hozzájárulásából származó, esetlegesen keletkező 
vagyonszaporulatot a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény közös tulajdon 
megszűnésére vonatkozó szabályai szerint osztják meg; 
• az elszámolás tekintetében a megszűnés időpontját követő 30 napon belül megállapodnak. 
 

10. A társulás ellenőrzése 
10.1. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a feladatellátás, a feladatellátás 
költségterve, a pénzügyi hozzájárulás befizetése, az előirányzat-felhasználás, az elszámolás 
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ellenőrzésére a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottságát és belső 
ellenőrzését jelölik ki. 
10.2. A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője évenként alapellátási 
tevékenységéről szakmai és pénzügyi beszámolót készít a gesztor önkormányzat részére. 
10.3. A gesztor önkormányzat a feladatellátásra biztosított előirányzat felhasználásáról zárszámadás 
keretében beszámol a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulásnak. 
10.4. A társult önkormányzatok polgármesterei évente egyszer – legkésőbb a zárszámadás 
elfogadásával egyidejűleg – beszámolnak a képviselő-testületnek az intézményfenntartó társulás 
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról. 
 

11. A társulásban foglalkoztatott személyek alkalmazásának feltételei 
11.1. A társult önkormányzatok polgármesterinek véleményét ki kell kérni a közös intézmény 
vezetője, a közösen foglalkoztatott munkavállaló megbízása, kinevezése és felmentése esetén. Az 
intézmény vezetőjét a gesztor önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb 
munkáltatói jogokat Hatvan város polgármestere gyakorolja. 
11.2. Az intézmény közösen foglalkoztatott közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói 
hatásköröket az intézményvezető gyakorolja. 
11.3. A közös ügyvitelhez, döntéshozatalhoz, szervezési kérdésekhez kapcsolódó nyilatkozatokat, 
hozzájárulásokat, véleményeket - az erre irányuló, gesztor által benyújtott előterjesztést követő 30 
napon belül – a társult önkormányzatok kötelesek megküldeni a gesztor önkormányzat részére. A 
határidő elmulasztása a döntéshozatalt nem akadályozhatja, ezért a határidő leteltét követően a 
hozzájárulás a mulasztó önkormányzatra vonatkozóan megadottnak tekintendő. 
 

12. Az intézmény közös fenntartására vonatkozó rendelkezések 
12.1. A feladat ellátásának módja:  
12.1.1. A gesztor önkormányzat folyamatosan biztosítja az intézmény feladatainak ellátását annak 
működési területén. A feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket (iroda, infrastruktúra, helyi 
közlekedéshez eszköz) a települési önkormányzatok biztosítják. 
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. 
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. 
 

13. Záró rendelkezések 
13.1. A társulási megállapodás határozatlan időtartamra szól, mely valamennyi tag által történt 
jóváhagyást követően 2013. január 1. napján lép hatályba. 
13.2. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény, a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény, és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997. évi CXXXV törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
13.3. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy jelen megállapodásból eredő, illetve a 
társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, 
tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói út igénybe vételével kizárólag 
akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre. A jogvita 
eldöntésére – hatáskörtől függően – a Hatvani Városi Bíróság, illetve a Heves Megyei Bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
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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. (…) számú 
határozata 
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 Önkormányzata 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, 2012. ……..      
 
Boldog Község Önkormányzata     Csány Község Önkormányzata 
képviseli: Püspökiné Nagy Erzsébet     képviseli: Medve István 
                 polgármester                     polgármester  
Ecséd Község Önkormányzata     Hatvan Város Önkormányzata 
képviseli: Maksa Mátyás polgármester    képviseli: Szabó Zsolt polgármester 
Heréd Község Önkormányzata     Hort Község Önkormányzata 
képviseli: Kómár József polgármester    képviseli: Kerek Oszkár polgármester 
Kerekharaszt Község Önkormányzata    Nagykökényes Község Önkormányzata 
képviseli: SzabóÁdám polgármester     képviseli: Gáspár Tamás polgármester 
Petőfibánya község Önkormányzata    Rózsaszentmárton Község Önkormányzata 
képviseli: Juhászné Barkóczy Éva     képviseli: Sipos Jánosné polgármester 
                  polgármester 
Zagyvaszántó Község Önkormányzata képviseli: Fekete László polgármester 
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Kómár József polgármester 
 

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Társulási Megállapodásának módosítását, 
szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

243/2012.(XII.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának 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. 

 

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 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. 
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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. 
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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.” 

 

Heréd 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: Heréd község polgármestere  
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Melléklete a 243/2012.(XII.17.) képviselő-testületi határozat: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

- módosításokkal egységes szerkezetben - 
 

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 
 

 

3000 HATVAN, KOSSUTH TÉR 15. 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2012. (XII. 13.), 667/2012. (X.11.), 
435/2012. (VI. 28.), 94/2012. (II. 22.), 206/2011. (IV. 28.), 706/2010. (XII. 16.), 132/2010. (III. 
25.), 193/2009. (V. 28.), 592/2008. (XI. 27.), 413/2008. (VIII. 28.), 259/2008. (VI. 26.), 15/2008. (I. 
29.), 502/2007. (XII. 13.), 320/2007. (VIII. 30.) sz. határozata: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
- módosításokkal egységes szerkezetben - 

 

Preambulum 
 

Hatvan Város Önkormányzata a felülvizsgált dokumentumok alapján 
 

0. a Hatvan Városi Tanács 24/1989. (IX. 25.) számú határozatával alapított Családsegítő 
Szolgálat, Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 220/2001. (IX. 27.) sz. 
határozatával kiadott, többször módosított, a 449/2006. (X. 26.) sz. képv. test. határozattal 
kiadott alapító okiratban megnevezett Szivárvány Szociális és Egészségügyi Szolgálat 
valamint 

 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 

 2012. március 20-val létrehozott jogutód Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálatnak 

 

2008. január 30-ától a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény 8. §-a felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 88. §-ának (3) bekezdése és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 
19.) Korm. rendelet, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 2. §-a, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi törvény 94. §-a 
és 94/A. §-a, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-ának figyelembevételével az 
alábbi alapító okiratot adja ki: 
 

1. Az intézmény neve, székhelye és címe:      
 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
3000 Hatvan, Kossuth tér 15. 
2. Az intézmény alapítója, fenntartója: 
 

2.1. Az intézmény alapítója: 
Hatvan Város Önkormányzata 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 

2.2. Az intézmény fenntartója: 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 
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3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 

A társulásban résztvevő önkormányzatok neve, székhelye: 
Boldog Község Önkormányzata, 3016 Boldog, Kossuth L. u. 8. 
Csány Község Önkormányzata, 3015 Csány, Kossuth L. u. 2. 
Ecséd Község Önkormányzata, 3013 Ecséd, Szabadság út 139. 
Hatvan Város Önkormányzata, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Heréd Község Önkormányzata, 3011 Heréd, Rákóczi u. 39. 
Hort Község Önkormányzata, 3014 Hort, Szabadság tér 40. 
Kerekharaszt Község Önkormányzata, 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2. 
Nagykökényes Község Önkormányzata, 3012 Nagykökényes, Szabadság u. 37. 
Petőfibánya Község Önkormányzata, 3023 Petőfibánya, Bánya u. 3. 
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata, 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth L. út 1. 
Zagyvaszántó Község Önkormányzata, 3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1. 
 

A társult önkormányzatok gesztora: 
Hatvan Város Önkormányzata 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 

3. Az intézmény típusa, besorolása: 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások körébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat, 
gyermekjóléti alapellátást és egészségügyi alapellátás körébe tartozó megelőző ellátásokat biztosító 
közös igazgatású, többcélú, önálló szakmai és szervezeti egységekkel működő intézmény. 
 

4. Az intézmény jogállása: 
 

Önálló jogi személy 
 

5. A költségvetési szerv szervezeti egységei és címük: 
 

5.1.      Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
            Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (szakmai vezető irányításával) 
            3000 Hatvan, Kossuth tér 15. 
             - 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, Kossuth tér 15. 
 Támogató Szolgálat 
telephely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. 
 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: Kossuth tér 15. 
        - Szociális étkeztetés 
          telephely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. 
        - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
          telephely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. 
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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) 
          Bölcsőde székhelye: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 1. 
          Bölcsőde telephelye: 3000 Hatvan, Mohács u. 3. 
 

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 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, 
Kerekharaszt, Nagykökényes, Petőfibánya, 
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó. 

 

7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
Az intézmény élén magasabb vezető beosztású közalkalmazott, igazgató áll. A hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati eljárás keretében a társult önkormányzatok 
polgármestereinek véleményeinek kikérése után a gesztor, Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete bízza meg. Az intézmény szervezetét érintő változásokhoz a fenntartó 
hozzájárulása szükséges. 
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8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
A munkáltatói intézkedések megtételéről, a foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyáról a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történő végrehajtásról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet. 
 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai: 
Egészségügyi alapellátás 
A hely önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdése alapján, valamint 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének d) és e) pontjaiban 
meghatározottak alapján a védőnői szolgálat, anya-, gyermek- és csecsemővédelem, iskola-
egészségügyi ellátás. 
 

Gyermekjóléti szolgálat 
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14-15. § és 39-
40. § alapján. 
 

Bölcsődei ellátás 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) 
bekezdése alapján. 
 

Szociális alapellátás 
A hely önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdése alapján, valamint 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a, 63. §-a, 64. §-a 
és 65. §-a alapján családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és egyéb szociális ellátás (támogató szolgáltatás, pszichiátriai 
betegek közösségi ellátása). 
 

8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások 
8899 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
 

10. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
 

Önállóan működő költségvetési szerv 
 

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. 

 

 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. 
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 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. 
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 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. 
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A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

12. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Hatvan Város Önkormányzatának tulajdona. Ez 
alól kivételt képez az intézmény székhelye, melyet Hatvan Város Önkormányzata, mint a társult 
önkormányzatok gesztora bérel. 
 

12.1.     Hatvan, Kossuth tér 15. (székhely): 5233 hrsz.   
            - hasznos alapterülete: 561 m2 
 

12.2.     Hatvan, Balassi Bálint út 25. (telephely): 2869 hrsz.                      
            - közös használatú ingatlanból: 20 m2 
 

12.3.     Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6. (telephely): 2605/1 hrsz.                
            - közös használatú ingatlanból: 18 m2 
 

12.4.    Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 11. (telephely): 2001 hrsz.                  
            - közös használatú ingatlanból: 90 m2 
 

12.5.    Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69. (telephely): 2288 hrsz. 
            - telek: 904 m2   
            - hasznos alapterület: 90 m2 

 - Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye: 17 fő 
 

12.6.     Hatvan, Bástya u. 8. (telephely): 2690  hrsz.                                    
 - közös használatú ingatlanból: 110 m2 

 

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

12.8.     Hatvan, Hajós Alfréd u. 1. : 3978/20 hrsz. 
            - telek: 2882 m2 
            - beépített alapterület: 1458 m2 
            - hasznos alapterület: 1114 m2 
            - Bölcsőde: férőhelyek száma: 84 fő1 
 

12.9.     Hatvan, Horváth Mihály út 17. (telephely):  4568/7/A/5 hrsz.   
 - közös használatú ingatlanból: 117 m2 

 

12.10.    Hatvan, Mohács u. 3. (telephely): 2028 hrsz. 
            - telek: 909 m2   
            - beépített alapterület: 343 m2 
            - hasznos alapterület: 221 m2 
            - Bölcsőde: férőhelyek száma: 24 fő2 
 

12.11.  Hatvan, Vécsey u. 2/a. (telephely): 5296 hrsz.   
            - közös használatú ingatlanból: 30 m2 
 

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 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelete 
alapján. 
 

14. Az intézmény finanszírozása, gazdálkodása: 
Az intézmény költségvetését évente a társult önkormányzatok egyetértésével a gesztor, Hatvan 
Város Önkormányzata állapítja meg. 
 

                                                
1Módosította a 206/2011. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat, hatályos 2011. június 1-jétől 
2Módosította a(z) 132/2010. (III. 25.) sz. képv. test. határozat, hatályos 2010. április 15-től 



~ 550 ~ 
 

Gazdálkodását bonyolító szervezet: Hatvan Város Polgármesteri Hivatala 
                                                          3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 

15. Az intézmény felügyeleti szerve: 
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. 
 

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. 
 

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, 2012. december …. 
 
               dr. Szikszai Márta sk.                                                           Szabó Zsolt sk. 
                        jegyző                                                                          polgármester 
 

 
Kómár József polgármester 
 

Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni a nyilvános ülésen 
való megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja. Zárt ülés következik. 
 
 

kmf 
 
 
Kómár József  Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester  körjegyző 
 


