73-18/2012.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. október 25-én 17,30-kor megtartott
rendkívüli üléséről.
Határozat száma:
192/2012.(X.25.)
193/2012.(X.25.)
194/2012.(X.25.)
195/2012.(X.25.)
196/2012.(X.25.)
197/2012.(X.25.)
198/2012.(X.25.)
199/2012.(X.25.)
200/2012.(X.25.)
201/2012.(X.25.)
202/2012.(X.25.)
203/2012.(X.25.)
204/2012.(X.25.)
Rendelet száma:
19/2012.(X.26.)

Tárgy:
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának
módosítása
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Társulási
Megállapodásának módosítása
Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás elfogadása
LEADER III. tengely pályázat parkoló építési tervek felülvizsgálatával
Somfai Péter tervező megbízása
LEADER III. tengely pályázat Iskolakert kerítés felújítás tervezési
feladatával az LX Komfort Bt. megbízása
Halasi Patika GYOPÁR Bt. bérleti szerződésének módosítása
Herédi Népdalkör Egyesület többlettámogatási kérelme
Vöröskereszt támogatása
2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Heréd község játszótéri játékainak felülvizsgálata
Herédi Nagycsaládosok Egyesületének Élelmiszersegély Programjáról
Kolozsvári utcai fapótlásáról
Herédi Temetőben kiszáradt fák szemléjéről
Tárgy:
Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról
4/1994.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása

szóló

Heréd, 2012. november 9.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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73-18/2012.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2012. október 25-i rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János,
Kerestély Gyula és Samu Alfonzné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző;
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelent képviselőket és hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 5 fő jelen van. Orbán Gábor képviselő
úr jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen. Papp Ákos képviselő
úr pedig jelezte, hogy a későbbiek folyamán fog csatlakozni az üléshez.
Javaslatot tesz, a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalási sorrendjének
módosítására. A meghívóban feltüntetett napirendi pontok kiegészülnek még egy ponttal, melynek
keretében a Képviselő-testület az önkormányzat vagyonrendeletének módosítását fogja
megtárgyalni. Ezért az „Egyebek, kérdések” napirendi pont az ötödik napirendi pont lesz, melynek
keretében számos dolgot kell a Képviselő-testületnek megbeszélnie.
Megkérdezi a képviselőktől van-e valakinek más javaslata? Mivel nincs, a módosított napirendet,
szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a napirendi pontok tárgyalásával az
elhangzott módosítással egyhangúan egyetértett.
I. Napirendi pont
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Az előterjesztést kiküldtük a képviselőknek. A Szolgálat Alapító Okiratának módosítását az
indokolja, hogy megváltozik a Szolgálat székhelye.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A járás központja Hatvan lesz, így a járási hivatalt itt kell felállítani. Az okmányiroda feletti
helyiséget találta a Kormányhivatal alkalmasnak erre a feladatra. Itt volt a Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Szolgálat elhelyezve ezidáig, de most átkerülnek a régi Takarékszövetkezet
épületébe.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítását, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
192/2012.(X.25.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratát a társult önkormányzatokkal közös
megegyezéssel 2012. november 1. napi hatályba lépés mellett az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az Alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az intézmény neve, székhelye és címe:
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
3000 Hatvan, Kossuth tér 15.”
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2. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„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.
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.”

3. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„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 alapterület: 561 m2
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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 fő

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 fő

12.11. Hatvan, Vécsey u. 2/a. (telephely): 5296 hrsz.
- közös használatú ingatlanból: 30 m2 ”
4. 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, valamint
2012. november 1-jei hatállyal kiegészítésre került.”
5. 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, valamint 2012. november 1-jei hatállyal az alábbi határozatokkal
módosítottak:
Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete …................./2012. (....) sz.
határozatával,
Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete ….................../2012. (....) sz.
határozatával,
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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 község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot, továbbá felhatalmazza polgármesterét annak aláírására.
Határidő: 2012. november 1.
Felelős: polgármester
192/2012.(X.25.) képviselő-testületi határozat melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT
- módosításokkal egységes szerkezetben SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
3000 HATVAN, KOSSUTH TÉR 15.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../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
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

~ 387 ~

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
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
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- 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.
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.

6.

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Bölcsőde (szakmai vezető irányításával)
Bölcsőde székhelye: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 1.
Bölcsőde telephelye: 3000 Hatvan, Mohács u. 3.
Az intézmény működési területe:

A társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az alábbiak szerint:
a közösen fenntartott intézmény tevékenységi köre:
családsegítés
gyermekjóléti szolgálat
védőnői szolgálat
család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

bölcsődei ellátás
házi segítségnyújtás

működési terület:
Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt,
Nagykökényes
Csány, Hatvan, Kerekharaszt, Nagykökényes,
Boldog
Hatvan, Kerekharaszt
Hatvan, anyatejgyűjtő feladatellátási megállapodás
alapján: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hort, Heréd,
Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes,
Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó
Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt,
Nagykökényes
Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt,
Nagykökényes
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szociális étkeztetés
nappali szociális ellátás

Hatvan
Hatvan, a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye
Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt,
Nagykökényes
Hatvan, feladatellátási megállapodás alapján
Kerekharaszt
Hatvan
Hatvan

támogató szolgálat
egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
intézményekben végzett egyéb speciális ellátások
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.
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, iskolaegészségügyi ellátás.
Gyermekjóléti szolgálat
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14-15. § és 3940. § 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
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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 Iskolaegészségügyi 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 környezetegészségügyi, élelmezés-egészségügyi, balesetvédelmi, egészségnevelési és pályaválasztási
tanácsadási feladatokat is végez.
889101
Bölcsődei ellátás
856012
Korai fejlesztés, gondozás
Az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek
számára. Feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus
testi-szellemi
fejlődésének
segítése
az
életkori
és
egyéni
sajátosságok
figyelembevételével, továbbá a hat éven aluli fogyatékos gyermekek korai fejlesztése,
gondozása, fejlesztő felkészítése.
Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének,
fogyatékos
gyermek
ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek december 31-éig vehető fel,
amelyben harmadik életévét, fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a
gyermek a harmadik életévét betöltötte, egyéni elbírálás alapján – a hatályos
rendelkezések figyelembe vételével – még továbbra bölcsődében gondozható.
A
bölcsődei ellátás keretében a gyermekéletkorának 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.
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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.
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
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- 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.
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 Képviselőtestülete (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, valamint 2012. november 1-jei hatállyal
kiegészítésre került.
Záró rendelkezések:
A Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alapító okirata 2010. április 15én 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, valamint 2012. november 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.
1
2

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

Szabó Zsolt

jegyző

polgármester
II.

Napirendi pont

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Társulási Megállapodásának módosítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
E napirendi ponthoz is kiküldtük az előterjesztést a képviselőknek. Az előző napirendi ponthoz
hasonlóan a Szolgálat Társulási Megállapodásának módosítást is a székhelyváltozás indokolja.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Szolgálat Társulási Megállapodásának módosítását, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
193/2012.(X.25.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 146/2012. (VII.23.) számú
határozatával egységes szerkezetben elfogadott Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását a
társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2012. november 1. napi hatályba
lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:
1. A társulási megállapodás 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye:
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, Kossuth tér
15.)”
2. 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 2012. november 1. napján lép hatályba.”
3. A társulási megállapodás Záradék 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, és az …………/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 és a ………./2012.
(…) számú határozata
Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
157/2012. (IX. 11.) számú határozata és a …………./2012. (…..) számú
határozata
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 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 és a …………/2012.
(…..) számú határozata
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete
102/2012. (IX. 5.) 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 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 és a ……/2012. (….) számú határozata
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
77/2012. (VIII. 22.) számú határozata és a ……………/2012. (…) számú
határozata
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete
182/2012. (VIII. 28.) számú határozata és a ……/2012. (…) számú határozata
Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete
65/2012. (VIII. 30.) számú határozata és a …………./2012. (….) számú
határozata”
Heréd Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt elfogadja a
jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási megállapodást, továbbá felhatalmazza polgármesterét annak aláírására.
Határidő: 2012. november 1.
Felelős: polgármester
193/2012.(X.25.) képviselő-testületi határozat melléklete
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.
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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.
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
működési terület:
tevékenységi köre:
családsegítés
Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt,
Nagykökényes
gyermekjóléti szolgálat
Csány, Hatvan, Kerekharaszt,
Nagykökényes, Boldog
védőnői szolgálat
Hatvan, Kerekharaszt
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család-és nővédelmi egészségügyi
gondozás

Hatvan, anyatejgyűjtő feladatellátási
megállapodás alapján: Apc, Boldog, Csány,
Ecséd, Hort, Heréd, Kerekharaszt, Lőrinci,
Nagykökényes, Petőfibánya,
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó
Boldog, Csány, Hatvan, Heréd,
Kerekharaszt, Nagykökényes
Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt,
Nagykökényes
Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd,
Hort, Kerekharaszt, Nagykökényes,
Petőfibánya, Rózsaszentmárton,
Zagyvaszántó
Hatvan
Hatvan, a Fogyatékosok Nappali
Intézménye Boldog, Heréd, Kerekharaszt,
Nagykökényes, Csány
Hatvan,
támogató szolgálatra vonatkozó
feladatellátási megállapodás alapján
Kerekharaszt
Hatvan

bölcsődei ellátás
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

szociális étkeztetés
nappali szociális ellátás

támogató szolgálat

egyéb szociális és gyermekjóléti
szolgáltatás
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

856012

Korai fejlesztés, gondozás

889922

Házi segítségnyújtás

889923

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889924

Családsegítés

882201

Adósságkezelési szolgáltatás

889921

Szociális étkeztetés

881011

Idősek nappali ellátása

881013

Fogyatékkal élők nappali ellátása
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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, élelmezésegészségügyi, 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 három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi
fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, továbbá a hat éven
aluli fogyatékos gyermekek korai fejlesztése, gondozása, fejlesztő felkészítése. Bölcsődébe a
gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek ötödik életévének
betöltéséig, illetve annak az évnek december 31-éig vehető fel, amelyben harmadik életévét,
fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte,
egyéni elbírálás alapján – a hatályos rendelkezések figyelembe vételével – még továbbra
bölcsődében gondozható. A bölcsődei ellátás keretében a gyermekéletkorának 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.
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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)
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;
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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.
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
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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 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
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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 képviselőtestülettel 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.
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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
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 2012. november 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 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 és a …………/2012. (….) számú határozata
Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
157/2012. (IX. 11.) 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 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 és a ………./2012. (.) számú határozata
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete
102/2012. (IX. 5.) 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 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 és a ………./2012. (…….) számú határozata
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 77/2012. (VIII. 22.) számú határozata és
a ………../2012. (…) számú határozata
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete 182/2012. (VIII. 28.) számú
határozata és a …/2012. (……..) számú határozata
Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 65/2012. (VIII. 30.) számú határozata
és a ………./2012. (…….) számú határozata
Hatvan, 2012. október
Boldog Község Önkormányzata
képviseli: Püspökiné Nagy Erzsébet
polgármester
Ecséd Község Önkormányzata
képviseli: Maksa Mátyás polgármester

Csány Község Önkormányzata
képviseli: Medve István
polgármester
Hatvan Város Önkormányzata
képviseli: Szabó Zsolt polgármester

Heréd Község Önkormányzata
képviseli: Kómár József polgármester

Hort Község Önkormányzata
képviseli: Kerek Oszkár polgármester

Kerekharaszt Község Önkormányzata
képviseli: SzabóÁdám polgármester

Nagykökényes Község Önkormányzata
képviseli: Gáspár Tamás polgármester

Petőfibánya község Önkormányzata
képviseli: Juhászné Barkóczy Éva
polgármester
Zagyvaszántó Község Önkormányzata
képviseli: Fekete László polgármester

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata
képviseli: Sipos Jánosné polgármester
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III. Napirendi pont
A járási hivatalok kialakításával összefüggő megállapodások megkötése
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Felkéri a körjegyző asszonyt a napirendi pont ismertetésére.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Mint azt már az előző ülésen ismertette a Képviselő-testülettel megkezdődött a járási hivatalok
kialakítása, mely hivatalok működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket az
önkormányzatoktól felajánlás útján kívánja megteremteni a Kormányhivatal. A szeptemberi ülés
előtt már volt Hatvanban egy egyeztetés, ahol elvárták, hogy minden önkormányzat saját dolgozói
közül ajánljon fel a járásokhoz embert, de az üres álláshelyeknek is nagyon örültek. Ezt követően
szeptember 18-án Egerben volt egy hasonló egyeztetés. Az önkormányzatok számára fontos kérdés
volt, hogy kit ajánlanak fel a járási hivatalnak.
2007-ben, amikor a Körjegyzőség megalakult a gazdaságos működést szem előtt tartva a
nagykökényesi hivatal létszámát csökkentettük, így jelen pillanatban minden álláshelyünk foglalt és
kihasznált. Azzal is tisztában voltunk, hogy ez évben a herédi hivatalból egy ember nyugdíjba
megy, akinek a helye ugyan megüresedik, de nem tölthetjük be, az ő munkáját valakinek el kell
látni. Sajnos a járási hivatalhoz igen kevés feladat fog átkerülni 2013. január 1-jével, így az itt
maradt szociális feladatokat helyben kell ellátni, ez tovább nehezíti az önkormányzat dolgát. Menet
közben egy újabb változás következtében 2013. január 1-jétől a közszférában nyugdíjas nem
dolgozhat tovább, ami úgyszintén megnehezíti az önkormányzat helyzetét, mert tapasztalt adóügyi
ügyintézőnket érinti.
A Hivatal eddig próbált színvonalas munkát végezni, az előírt határidőket betartani, melyből soha
nem volt probléma. Félő, hogy az itt maradt dolgozók a határidő betartása miatt nem fogják tudni
kivenni a szabadságukat, hiszen sok feladat marad az önkormányzatnál. Véleménye szerint a kisebb
településeken nem kivitelezhető a létszám nagymértékű csökkentése.
Az egri egyeztetés után a tudomására adták, hogy a felajánlott egy ember kevésnek bizonyul, mert a
két településnek lakosságszám arányosan kell embert felajánlania. Mivel Heréd és Nagykökényes
összlakosságszáma 2.600 fő körül van, így minimum 2, de inkább 3 főt kell felajánlanunk. Ezt
követően leült a polgármesterekkel és megbeszélték, hogy Herédről a megüresedett álláshelyet,
Nagykökényesről pedig - mivel a pénzügy nem helyhez kötött - ezért Szilvágyi-Hordós Zsuzsanna
gazdálkodási ügyintézőt fogják felajánlani. A nagykökényesi gazdálkodási ügyintéző Hatvanból jár
a nagykökényesi hivatalba és megvan a kellő végzettsége is, hiszen mérlegképes könyvelői
végzettségű államháztartási szakon.
Lakossági igény, hogy ügyfélszolgálatnak kell maradnia a nagykökényesi kirendeltségen is. Ezt úgy
tudják megvalósítani, hogy megszűnik a hivatalba történő bejárás. Az ügyintéző hasonlóan, mint a
postán, ablakon keresztül fogja tartani a kapcsolatot a lakossággal. A járási hivatalból egy ügysegéd
fog kijárni az önkormányzatokhoz és a hozzá tartozó kiemelt járási ügyeket ő fogja felvenni csak
kérdés, hogy hány ügye fog lenni, mert a járásba bevitt ügyekből nagyon kevés szokott lenni az
önkormányzatoknál.
György Istvánné alpolgármester
Nem biztos, hogy az idegen ügysegédhez is úgy fognak járni az ügyfelek, mint az önkormányzati
ügyintézőhöz, hiszen az önkormányzati ügyintézőt ismerik és ő is ismeri a település szinte minden
lakosát és annak ügyes-bajos dolgát.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A járási hivatal kialakításának a lényege, hogy az ügyfél a kiemelt ügyekben minden településen
azonos színvonalú ügyintézést kapjon. Azonos nyomtatványok alapján, ugyanazon feltételeknek
megfelelve kapják meg az ellátást az ügyfelek.
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Félt, hogy a felajánlott két fő sem lesz elég. A Kormányhivatal az egyeztetések alkalmával
elmondta, hogy abban az esetben, ha nem találják megfelelőnek a felajánlott létszámot, ők maguk
választanak a meglévő dolgozók közül. Tartott tőle, hogy ez esetben Román Ernő kollégánkat
elviszik, mert nagyon sok mindenhez ért, többféle végzettséggel rendelkezik. Jövőre minden közös
önkormányzati hivatalban kell lennie aljegyzőnek. Heréd és Nagykökényes leendő Közös
Önkormányzati Hivatalában ezt a feladatot államigazgatási végzettsége alapján csak Román Ernő
fogja tudni ellátni. Az egyeztetéseken mindig kihangsúlyozták, hogy azok, akik átmennek a járási
hivatalhoz biztonságban lesznek, akik viszont az önkormányzatnál maradnak nem biztos, hogy
megmaradnak, hiszen azon dolgozók bérét az önkormányzatnak kell majd kigazdálkodni.
A nagykökényesi Képviselő-testületnek már javasolta, hogy a Körjegyzőség most 2 fővel
lecsökkentett dolgozói létszámát 1 fővel meg kell emelni még az idén, mert ha az önkormányzatnál
maradt feladatokat nem tudjuk a meglévő létszámmal ellátni, akkor egy embert fel kell venni. Ha
mégsem lesz rá szükség, akkor majd megszüntetjük. Újabb várható változás szerint a jövőre elmenő
nyugdíjas helyére nem lehetne újabb ember felvenni. Ezt nagyobb települések kivitelezhető, de
véleménye szerint olyan kicsi településen, mint Heréd ez már nem megoldható, ahol már így is egy
ügyintéző több feladatot is ellát.
Ha a Képviselő-testület elfogadja a kiküldött megállapodás tervezetet, akkor holnap viszi is Egerbe
a mindkét település polgármesterei által aláírt megállapodásokat. Ezt követően várhatóan el fogják
vinni a felajánlott több mint 10 éves jegyzői bútort, és a felajánlott 2 db számítógépet. A felajánlott
vezetői bútor helyére pedig a költségvetésbe a házasságkötő terem felújítására tervezet keretből
tudunk vásárolni új bútorzatot.
György Istvánné alpolgármester
A jegyzői bútort is elfogadták?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nagyon örültek neki, mert hangsúlyozták, hogy vezetői bútor is kellene, a többi irodában viszont új
bútorunk van, azt nem akartuk felajánlani.
Papp Ákos képviselő úr megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 5 főről 6 főre
emelkedett. Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző röviden ismerteti Papp Ákos képviselő úrnak a
napirendi ponttal kapcsolatosan elhangzottakat.
Kómár József polgármester
A járási hivatalnak két vezetője lesz az egyik lesz a járási hivatal igazgatója, aki lehet politikus,
országgyűlési képviselő; a másik a járási hivatal vezetője lesz, aki szakmai tudással rendelkezik és ő
fogja a hatósági munkát végezni. Hatvanban az igazgató Szabó Zsolt Hatvan polgármestere lesz, a
hivatalvezető helyettese pedig Kommendáné Nagy Márta Hatvan aljegyzője lesz. A hivatalvezető
személye még nem ismert.
Papp Ákos képviselő
A járási hivatal kialakításának a célja, hogy az ügyfél egy helyen mindent el tudjon intézni?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Igen, de ez csak 2014-től fog teljes egészében megvalósulni, amikor is kialakul az egyablakos
ügyintézés. Jelenleg egy célja van a mostani változtatásnak, hogy azokban az államigazgatási
ügyekben, ahol nincs mérlegelési jogkör, minden településen azonos módon alapján járjanak el és
mindenki azonos elbírálásban részesüljön.
Kómár József polgármester
Kistérségi ülésen tárgyalták a hatvani járási hivatal működését. Ott olyan információkat kaptak a
polgármesterek, hogy a járási hivatalt 35 fővel kényelmesen el fogják tudni látni. A tényleges
pénzügyi munka nem a járási hivatalokban fog működni, hanem fönt Egerben a Kormányhivatalnál.
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Papp Ákos képviselő
A járási hivatal az okmányiroda fölé fog kerülni?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Igen. Most arról kell döntenie a Képviselő-testületnek, hogy jóváhagyják-e a Heréddel kötendő
megállapodást és a Képviselő-testület felhatalmazza-e a polgármestert a megállapodás aláírására.
A Kormányhivatal által megküldött megállapodás tervezet szövegén nem lehetett változtatni.
E megállapodás alapján vagyonkezelő jogokat fog gyakorolni a Kormányhivatal, melyet a
földhivatali nyilvántartásba is fel fognak vezetni. De viszont jó hír, hogy az ügysegéd által használt
helyiségért arányosan hozzájárulnak az önkormányzat rezsi költségeihez. A probléma az, hogy az
ügysegéd által begyűjtendő feladatokhoz kis településen viszonylag kevés ügy fog tartozni, ellenben
az itt maradt ügyek elvégzését nehezen fogjuk tudni ellátni a két fő létszámcsökkentés miatt.
György Istvánné alpolgármester
Az ügysegéd Terényiné Marika irodájában lesz elhelyezve?
Kómár József polgármester
Igen. Az önkormányzatnak más választási lehetősége nincsen, mint a megküldött megállapodás
tervezetet ebben a formában elfogadni. Szerettük volna, ha a társult önkormányzatokkal együtt az
iskola kérdésében is a ma napon határozatot hozhatunk volna, de kitolták a határidőt november 15re. Így november 15-e előtt lesz még egy rendkívüli ülése a Képviselő-testületnek, melyen a másik
két társult önkormányzattal közösen kell döntést hozni az iskola működtetéséről. A másik fontos
döntés a Közös Önkormányzati Hivatal kialakítása, melyet Nagykökényessel közösen kell
megtárgyalni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
2012. december 31-vel megszűnik a Körjegyzőség Hivatal, ha úgy döntünk átalakul jogutódlással
Heréd és Nagykökényes községek Közös Önkormányzati Hivatalává. A Kormányhivatal véleménye
szerint nincs értelme várni, hogy lesz-e újabb település, mely csatlakozik a Közös Önkormányzati
Hivatalunkhoz. Ha mégis lenne, aki szeretne hozzánk csatlakozni, akkor majd módosítjuk a
társulási megállapodást.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a járási hivatalok
kialakításáról szóló megállapodás elfogadását, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
194/2012.(X.25.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a járási hivatalok
kialakításához kapcsolódó, a Heves Megyei Kormányhivatallal kötendő Megállapodást
az önkormányzati hivatal egy helyisége, a herédi jegyzői irodabútor, 2 db számítógép és
perifériái használatba adásáról, a Körjegyzőségből a járási hivatalba 1 fő pénzügyigazdálkodási ügyintéző és 1 megüresedő álláshely átadásáról 2013. 01.01-i hatállyal.
A Képviselő-testület a Megállapodást és mellékleteit jóváhagyja.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a megállapodás és mellékletei
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 26.
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IV. Napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az ülés előtt minden képviselő megkapta a rendeletmódosításról szóló előterjesztést.
A nemzeti vagyonról szóló jogszabály módosult, mely módosításhoz 2012. október 31-ig kell az
önkormányzat vagyonrendeletét hozzáigazítani. A rendeletünkben fel van sorolva, melyek az
önkormányzati tulajdonában lévő korlátozott forgalomképes vagyontárgyak. Az önkormányzat
korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai hasznosítása most tovább szigorodott, melynek
értelmében az ilyen vagyontárgyak nem képezhetik hitelfelvétel és kötvénykibocsátás fedezetét,
valamint az államon, másik helyi önkormányzaton és az önkormányzati társulásokon kívül más
részére nem elidegeníthető. Ezen vagyontárgyak eladása abban az esetben engedélyezett, ha az
adott vagyontárgy már nem közvetlenül a kötelező önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy
a közhatalom gyakorlását szolgálja. A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak közzé tartoznak
pl.. a hivatal épülete, az önkormányzat intézményei, a közművek, a művelődési ház és könyvtár.
Kómár József polgármester
Akkor a BAUCONT Zrt.-nek is van tulajdona az önkormányzat korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyából, hiszen a csatornamű 49 %-a az ő tulajdonukban van.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ez abban az esetben lenne igaz, ha a polgármesterek aláírták volna már azt a szerződést, melyben a
BAUCONT Zrt. felszámolási eljárásában a követelést megvásárló MILLER-ING Kft-nek átadják a
csatornavagyon 49%-át, de ennek a szerződés aláírásnak az is a feltétele, hogy a BAUCONT Zrt.vel kötött megállapodás szerint kifizetik az önkormányzatok által megfizetett hozzájárulást, mely
összeg a két településre nézve meghaladja a 4 millió Ft-ot. A BAUCONT Zrt. még nem jelzett,
hogy aláírható az átadásról szóló szerződés, pedig az ÁFA kérdéséről már korábban megérkezett a
NAV állásfoglalása, melyet megküldtünk neki is.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
19/2012. (X.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló
4/1994.(I.31.) önkormányzati rendelete módosításáról
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1. § (6) bekezdése b) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18.§ (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 4/1994.(I.31.) önkormányzati rendelete
módosítására a következőket rendeli el:
1.§

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 4/1994.(I.31.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: R.) 6. § - a helyébe a következő szabályozás lép:

„6.§ (1) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakat bérbeadással lehet hasznosítani a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság javaslatát követően a Képviselő-testület kizárólagos döntése
alapján.

~ 409 ~

(2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak elidegenítése a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 5. § (7) bekezdése szabályai szerint történhet a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság javaslatát követően a Képviselő-testület kizárólagos döntése alapján.
(3) A korlátozottan forgalomképes vagyoni körből vagyontárgyat az üzleti vagyontárgyak közé a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatát követően a Képviselő-testület helyezhet át
amennyiben azok az önkormányzati feladat és hatáskört vagy a közhatalom gyakorlását már
nem szolgálják.
(5) Az (1) bekezdés szerinti döntéshozatalba az intézményvezető véleményét is ki kell kérni, ha a
vagyon használója intézmény.
(4) A korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó vagyontárgyak felsorolását a rendelet 1.
melléket 2.pontja tartalmazza.”
2.§ Ez a rendelet 2012. november 1-én lép hatályba és 2012. november 2-án hatályát veszti.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
V.

Napirendi pont

Egyebek, kérdések
 LEADER III. tengely tervezési és pályázatírási határozatok hozatala
Kómár József polgármester
Információ alapján hamarosan megnyílik a LEADER III. tengely pályázat, mely pályázat keretében
az Iskolakert kerítés felújítására és az óvoda előtti parkoló aszfaltozására szeretnénk pályázni.
Rövid lesz a benyújtási határidő, várhatóan november 15-e. Az óvoda előtti parkolóra Somfai Péter
készített korábban terveket, melyek viszont már lejártak azokat felül kell vizsgálni és módosítani.
Somfai Péter árajánlata alapján bruttó 50.000 Ft-ért elvégzi a tervei felülvizsgálatát.
Az iskolakert kerítés felújítására tervet kell készíteni, melyre már megkértük az árajánlatokat.
Terveink szerint a mostani vas kerítéselemek felújítás után visszakerülnek a helyükre.
A téglaelemek helyett valami időálló kő anyagban kellene gondolkodni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Egyenlőre csak a tervezési feladatokról kell döntenie a Képviselő-testületnek. A kerítés felújítás
tervezési feladatára 3 árajánlat érkezett. Az ABATERV Kft. 425.000 Ft + Áfa; a LX Komfort Bt.
400.000 Ft + Áfa; a Fal 2001 Kft. 440.000 Ft + Áfa ajánlatot tett, mely a kiviteli terv elkészítésén
kívül a tételes költségvetés és a műszaki leírás elkészítését is tartalmazza.
A pályázatíróktól is megkértük árajánlatot, de ők jelezték nem tudnak még ajánlatot adni addig,
amíg hozzávetőleges számokkal nem rendelkezik a pályázat.
A parkoló terveket Somfai Péter készítette, ezért most a felülvizsgálatot neki kell elvégeznie erre
adta a bruttó 50.000 Ft-os ajánlatát.
Kómár József polgármester
Várhatóan önkormányzatonként 15-25 millió Ft-os kerettel lehet számolni a pályázatban.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a LEADER III. tengely
pályázat parkoló építési tervek felülvizsgálatával és módosításával Somfai Péter tervező
megbízását, szavazásra teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
195/2012.(X.25.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vidékfejlesztési miniszter az
EMVA-ból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
102/2012. (X. 1.) VM rendelete alapján falumegújítás célterületen benyújtandó
pályázat keretében a Vörösmarty téri parkolóhelyek útépítési terveinek korszerűségi
felülvizsgálatára és módosítására megbízza Somfai Péter tervezőt (Gyöngyös)
árajánlata alapján, bruttó 50.000 Ft tervezői díjért a 2012. évi költségvetés
tartalékkerete terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert a tervezési munka megrendelésére és a
tervezési költségek pályázatba beépítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: megrendelésre: 15 nap
teljesítésre: 2012.november 15.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a LEADER III. tengely
pályázat közpark kerítés felújítás tervezési feladataival a LX Komfort Bt. megbízását, szavazásra
teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
196/2012.(X.25.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vidékfejlesztési miniszter az
EMVA-ból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
102/2012. (X. 1.) VM rendelete alapján falumegújítás célterületen benyújtandó
pályázat keretében a herédi 325/6. hrsz-ú közterületen lévő kerítés felújítás
tervezésével kedvezőbb árajánlata alapján, az árajánlata szerinti tartalommal
megbízza az LX Komfort Bt.-t (képviseli: Tóth Jánosné, Hatvan) 400.000 Ft+ Áfa
tervezői díjért a 2012. évi költségvetési tartalékkeret terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert a tervezési költségek pályázatba
beépítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződéskötésre: 15 nap
teljesítésre: 2012.november 15.
 ÉMÁSZ árközlés
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az ÉMÁSZ megküldte 2013. évi közvilágítási díjról szóló tájékoztatást. A változás bejelentésére
október 31-ig van lehetősége az önkormányzatnak. Abban az esetben, ha elfogadja a díjváltozást
nem kell mást tennie csak tudomásul vennie az árközlést. Jelenleg 17,80 Ft-ot fizetünk a
közvilágításért, ez emelkedik 17,95 Ft-ra.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja az ÉMÁSZ Zrt. árközlési tájékoztatóját tudomásul vette.
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 Halasi Patika GYOPÁR Bt. bérleti szerződése
Kómár József polgármester
Korábbi években a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a gyógyszertár részére ingyen biztosítja
a helyiséget. Felkéri a körjegyző asszonyt ismertesse a nemzeti vagyonról szóló jogszabály erre
vonatkozó rendelkezését.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A nemzeti vagyonról szóló jogszabály módosult, mely szerint önkormányzati tulajdonban lévő
épületet ingyen csak közszolgáltatást végzők részére lehet biztosítani. Ezért megkerestük a
Kormányhivatalt és kértük foglaljon állást arról, hogy mi számít közszolgáltatásnak és
közfeladatnak. A válasz szerint a gyógyszertár nem az.
A Halasi Patika bérleti szerződését a tavalyi évben aktualizálni kellett, mert meghalt a patika
tulajdonosa. Így a tavalyi bérleti szerződést kell módosítania a Képviselő-testületnek.
Kómár József polgármester
Telefonon megbeszélte ezt a dolgot a meghalt patikus lányával. Elmondta neki, hogy módosult a
jogszabályi előírás, mely alapján tovább nem lehetséges, hogy az önkormányzat ingyen biztosítsa a
helyiséget a részükre. Megértő volt az új tulajdonos.
Javasolja, hogy havonta az amortizációt alig meghaladó 5.000 Ft bérleti díjat kérjen az
önkormányzat a helyiség használatáért, de ennek fejében továbbra is az épület belső felújítását
vállalja.
Papp Ákos körjegyző
Tényleg nagyon rendes a volt patikus lánya. Tudomása szerint a gyógyszertár bevételének 10 %-át
mindig Herédre írják, hogy ide fizessék az iparűzési adót.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Megosztva kell fizetni az iparűzési adót a székhely és a telephely között. A herédi gyógyszertár 69
m2 területet bérel. Nem nagy ez egy ilyen pici gyógyszertárnak?
Kómár József polgármester
Valóban nagy helyiséget bérelnek, melyet teljes egészébe ki sem használnak. Az önkormányzatnak
szüksége lenne raktárhelyiségre, melyre a gyógyszertár hátsó helyisége pont megfelelne, mert a
hátsó helyiségnek külön bejárata is van. Kezdeményezhetjük, hogy az általa nem használt raktárt
adja vissza az önkormányzat használatába.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Elfogadja a Képviselő-testület az 5.000 Ft/hó bérleti díjat? Valamint a határozat szövegébe
beleírjuk, hogy kezdeményezzük a nem használt raktárhelyiség visszavételét, mert arra az
önkormányzatnak szüksége lenne. Mikortól fizesse a bérleti díjat?
György Istvánné alpolgármester
A Polgárőrség is jelezte már, hogy szükségük lenne egy helyiségre, ahol hideg időben melegedni
tudnának. Erre is jó lenne a külön bejáratú helyiség.
Kómár József polgármester
November 1-jétől már fizetni fogja a bérleti díjat, így állapodott meg a tulajdonossal.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Halasi Patika
GYOPÁR-P Kft. bérleti szerződésének módosítását az elhangzottak szerint, szavazásra teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
197/2012.(X.25.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Heréd, Arany J. u. 27.
szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő gyógyszertár helyiségre
a 173/2008.(XI.24.) számú Képviselő-testületi határozattal biztosított bérleti
díj mentességet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §
(13) bekezdésére figyelemmel megszünteti, a Halasi Patika GYOPÁR 94 Bt.
(Hatvan) részére a határozatlan idejű helyiségbérletre 2012. november 1.-től
5000 Ft/hó - jelenleg ÁFA mentes - bérleti díjat állapít meg.
A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a gyógyszertári célra bérbe adott
67,9 m2-es helyiségcsoportból a bérlő által nem használt raktár helyiséget
adják vissza az önkormányzat használatba.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert a helyiségbérleti szerződés
módosítás aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. október 31.
 Herédi Népdalkör Egyesület többlettámogatási kérelme
Kómár József polgármester
A Herédi Népdalkör Egyesület megkereste a Képviselő-testületet, hogy 100.000 Ft támogatást
szeretne kérni. A tavalyi évben kért, de fel nem használt 220 ezer Ft támogatásukat vissza kellett
utalniuk az önkormányzat számlájára és akkor megígérte, hogy a 2012. évi támogatáson felül külön
kérelemre megkaphatják a visszautalt támogatási összeget. A 2012. évben jóváhagyott támogatás
már felhasználták az általunk rendezett Népdalkórus találkozóhoz és fellépéseikhez.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Heves Megyéért kitüntető díjra ismételten felterjesztettük őket, annak az elbírálása mikor lesz?
Kómár József polgármester
Az utolsó információja, hogy még nem bírálták el a beérkezett javaslatokat, de lehet, hogy most
sem lesz pénzjutalom az elismeréshez.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Herédi Népdalkör Egyesület 2012. évi támogatását úgy kaphatta csak meg, hogy eleget tett a
kötelezettségének és az Egyesület 2011. évi pénzügyi beszámolóját közzé tette, valamint bírósági
letétbe helyezte.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy jövőre nem biztos, hogy lesz mód a civil szervezetek ilyen
nagymértékű támogatására. Ha az önkormányzattól jelentős bevételeket vonnak el, nem lesz miből
támogatást adni.
Kómár József polgármester
A polgármesterek félnek, hogyha jelentős megvonások lesznek hogyan fog alakulni a település
további sorsa, milyen élet lesz a településeken?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A civil szféra részére eddig is voltak pályázati lehetőségek, melyeket ki tudnának használni a
szervezetek csak azzal az a baj, hogy az onnan kapott támogatással szigorúan el kell számolni és az
rengeteg munkával jár. Ezzel a támogatással is el kell számolniuk.
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Népdalkör
Egyesület többlettámogatási kérelmét, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
198/2012.(X.25.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Népdalkör
Egyesület (képviselői: Mocsár Katalin és Polónyi Erzsébet) kérelmére, a Herédi
Népdalkör Egyesület részére 2012. évi működésükhöz már jóváhagyott 300.000
Ft támogatás fölött 100.000 Ft többlettámogatást biztosít a 2012. évi költségvetés
általános tartaléka terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a támogatott
szervezetet értesítse és a támogatási szerződés módosítását készítse elő.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
 Vöröskereszt támogatási kérelme
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző ismerteti a Vöröskereszt levelét.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ha a Képviselő-testület támogatja a Vöröskeresztet ugyanúgy támogatási szerződést kell kötni
velük mind a többi civil szervezetettel és elszámolási kötelezettségük is lesz.
Kómár József polgármester
A 2010-es árvíz alkalmával komoly összeggel segítettek a település lakosságának. Beszélt a hatvani
szervezet munkatárásával, aki ígérte, hogy Karácsonyra élelmiszer adományt szeretnének adni a
rászoruló herédi lakosoknak. Mekkora összegű támogatásban részesüljenek?
Papp Ákos képviselő
Adjunk nekik 30.000 Ft-ot.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Vöröskereszt támogatási
kérelmét, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
199/2012.(X.25.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar
Vöröskereszt Hatvan Területi Szervezete (képviseli: Márkus Tiborné) kérelmét és
úgy határozott, hogy 2012. évi működésükhöz 30.000,- Ft támogatást biztosít a
2012. évi költségvetés tartalékalap terhére, melynek felhasználásáról számlával,
vagy más pénzügyi bizonylattal kell elszámolni.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
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 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Vincent Auditor Kft. megküldte a 2013. évi belső ellenőrzési tervhez a javasolt ellenőrzési
témákat, mivel a jogszabályi előírás szerint a Képviselő-testületnek november 15-ig el kell fogadni
a következő évre a belső ellenőrzési tervét. Az ÁSZ ellenőrzés jónak minősítette az önkormányzat
és a belső ellenőr cég együttműködését. Az már biztos, hogy 2013-ban nem a Kistérségen keresztül
fog megvalósulni a belső ellenőrzés, mert megszűnik a Kistérség január 1-jétől. Javasolja, hogy a
határozatba írjuk bele, hogy ezt a feladatot továbbra is a Vincent Auditor Kft.-vel közösen kívánjuk
megvalósítatni. A Vincent Auditor Kft. nemcsak a belső ellenőrzési feladatokban volt az
önkormányzat segítségére, hanem sok más kérdésben is, mellyel megkerestük őket. Gyors, korrekt
válaszokat kaptunk a megkereséseinkre. Ötven témát jelöltek meg, mely közül az önkormányzatnak
kell választania.
Az ÁSZ ellenőr megjegyezte, hogy a most ellenőrzött belső kontrollrendszer ellenőrzése nem volt
ellenőrzési feladat eddig az önkormányzatnál, de most nincs értelme ezt kérnie a Képviselőtestületnek. A jogszabály előírja, hogy abban az esetben, ha az önkormányzatnak volt
közbeszerzése, pályázata akkor azokat mindig ellenőriztetni kell. 2012-ben közbeszereztetése nem
volt az önkormányzatnak, de pályázata igen. Javasolja, hogy a legnagyobb összegű Juhász kupa
pályázat elszámolásának ellenőrzése legyen az egyik téma. A másik témára javaslatot kér a
Képviselő-testülettől. A jövő évi állami támogatások függvényében kell dönteni, két feladatnál
többre nem valószínű, hogy lesz fedezet.
Kómár József polgármester
Az egyik akkor a pályázati elszámolás ellenőrzése, a másik feladatra javaslatot kér a Képviselőtestülettől.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az ÁSZ ellenőr javasolta, hogy a beruházások ellenőrzése is sok esetben indokolt lenne, de lehetne
még az Áfa nyilvántartások, bevallások ellenőrzése vagy a közfoglalkoztatottak ellenőrzése.
Papp Ákos képviselő
Legyen az Áfa nyilvántartások, bevallások ellenőrzése a másik téma.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a 2013. évi belső
ellenőrzési terv elfogadását, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
200/2012.(X.25.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi
belső ellenőrzési munkatervét a helyi önkormányzatokról szóló mód. 1990. évi
LXV.tv. 92. § (6) bek. alapján az alábbi feladatok elhatározásával, költségigényétől
és a 2013. évi költségvetése kereteitől függően az alábbi rangsor felállításával
elfogadja:
1. Juhász Kupa pályázat megvalósított sportpálya világítás korszerűsítés és kerítés
építés pénzügyi elszámolásának vizsgálata;
2. ÁFA nyilvántartások, bevallások ellenőrzése Heréd Község Önkormányzatánál.
A Képviselő-testület a kistérségi feladatellátás 2013. évtől megszűnésére tekintettel
úgy határozott, hogy a kötelező belső ellenőrzési feladat ellátását továbbra is a
VINCENT AUDITOR Kft. (Dabas, képviseli: Lisztes Károly) megbízásával kívánja
megvalósítani.
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Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatot az érintettek részére
küldje meg és a 2013. évi belső ellenőrzésről a határozat szerint gondoskodjon.
Felelős: körjegyző
Határidő: határozat megküldésére: 15 nap
teljesítésre: 2013. évben folyamatos
Kómár József polgármester 7 perc szünetet rendel el.
 Játszótéri játékok felülvizsgálata
Kómár József polgármester
György Istvánné alpolgármester asszony korábbi ülésen jelezte, hogy a játszótéren a homokozó
rönkszegélye balesetveszélyes. Megkereste az önkormányzatot a Mátrapark Kft., hogy 77 ezer Ft +
Áfa-ért vállalja a játszótéri játékok felülvizsgálatát és javítását. A játszótéri kavicságyat is
hamarosan fel kell töltetni kaviccsal.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Sajnálja, hogy a korábban benyújtott NDP pályázat nem nyert abban az Ifjúság utcában és az Árpád
utcában új játszótér építése szerepelt. A mostan benyújtásra kerülő LEADER pályázatban nem
lehetne a Vörösmarty tér parkoló aszfaltozása helyett vagy mellette az Ifjúság utcai játszótérépítésre
pályázni?
Kómár József polgármester
A környékben egyedül már csak Herédnek nincs zászlótartója, az is kellene.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Véleménye szerint fontosabb, hogy az önkormányzat játszótéri játékokat vásároljon, mint, hogy
legyen zászlótartója.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a játszótéri játékok
felülvizsgálatával a Mátrapark Kft. megbízását, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
201/2012.(X.25.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Heréd község játszótéri
felülvizsgálatára kapott ajánlatot megtárgyalta. A Képviselő-testület úgy határozott,
hogy a játszótéri játékok javítására, karbantartására a Mátrapark Kft. (Abasár) –t
megbízza árajánlata alapján nettó 77.050 Ft + ÁFA, azaz bruttó 97.854 Ft-ért a 2012.
évi költségvetés általános tartalékalap terhére.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a munka megrendelésre.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap
 Herédi Nagycsaládosok Egyesületének kérelme
Kómár József polgármester
Ismételten megkereste a Képviselő-testületet a Herédi Nagycsaládosok Egyesülete, hogy
szeretnének az élelmiszerbank segítségével a rászoruló nagycsaládosoknak élelmiszercsomagot
adni. Megkeresésük alapján felajánlják, hogy az önkormányzat együttműködhet a Herédi
Nagycsaládosok Egyesületével. Korábbi tapasztalatai alapján nem tartja szükségesnek, hogy az
önkormányzat rész vegyen élelmiszercsomag adásában a nagycsaládosoknak. Ez a kezdeményezés
véleménye szerint nem éri el a célját
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző ismerteti a Herédi Nagycsaládosok Egyesületének
megkeresését.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Valójában az Egyesület egy nyilatkozatot vár az önkormányzattól, hogy kíván-e benne részt venni,
vagy közreműködő szervezetet jelöl-e meg, vagy egyáltalán nem kíván együttműködni. Korábban
már döntött úgy a Képviselő-testület, hogy az önkormányzat nem kíván részt venni, de felajánlottuk
a Családsegítő Szolgálat együttműködését. Most a polgármester úr javaslata, hogy nem kívánunk
részt venni ebben a programban és közreműködő szervezetet sem kívánunk megjelölni.
Kerestély Gyula képviselő
Hatvanban a múlt héten volt ehhez hasonló akció. Azt nagyon korrekten bonyolították le.
Kómár József polgármester
Azt nem karitatív szervezet végezte, hanem maga Hatvan Város Önkormányzata.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Nagycsaládosok
Egyesület élelmiszercsomag programját az önkormányzat ettől távol maradását, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
202/2012.(X.25.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének Élelmiszersegély Programjáról szóló beadványt
megtárgyalta. Az Önkormányzat közvetlen szerződő félként nem kíván részt
venni az Élelmiszersegély Program Heréd településen történő
megvalósításában, a feladat ellátására nem kíván bevonni más szervezetet.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt,
Nagycsaládosok Országos Egyesületét értesítse.

hogy a

határozatról

a

Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
 Idősek napjával kapcsolatban tájékoztatás
Kómár József polgármester
November 9-én délután 2 órakor tartjuk az Idősek napja
György Istvánné alpolgármester
Miért olyan későn?
Kómár József polgármester
Most a felkért lőrinci Pitypang néptánccsoport csak így tud részt venni a műsorban, mert sok
középiskolás táncos nem tud előbb ideérni. A jövő évre nézve nem biztos, hogy ezt a 2.000 Ft/fő
támogatást is fogja tudni biztosítani az időskorúaknak az önkormányzat, ha jelentős elvonások
lesznek az önkormányzatnál.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ugyanez a helyzet a felsőoktatási iskolakezdési támogatással is. Az idén már nem iskolakezdési
utalványt kaptak a felsős tanulók, hanem TESCO-s utalványt, mert annak nincs külön kezelési díja.
 Tűzifa Programról tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Magyar Államkincstár ez évben is elindítja a szociális célú tűzifa programját, mely programban
azok az önkormányzatok vehetnek részt, ahol a lakosság létszáma nem éri el az 5.000 főt. Jelen
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pillanatban az igényfelmérés folyik, az önkormányzat az ebr rendszeren keresztül 88 m3 tűzifára
jelezte igényét. A program keretében a szociálisan rászorulók részére személyenként 2 m3 tűzifát
biztosít az Állam. Az önkormányzat feladata a kiszállítás valamint a szétosztáshoz közmunkás
biztosítása, a lakosságtól, ezért semmilyen ellenszolgáltatást nem kérhet az önkormányzat.
Kómár József polgármester
Jó dolognak tartja ezt a kezdeményezést, csak a kiszállítás költségei ne legyenek magasak, mert
nem mindegy, hogy hova kell menni a kitermelt fáért.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A szállításhoz majd kérhetünk segítséget a TSZ-től.
 Kolozsvári utca fapótlása
Samu Alfonzné képviselő
A Hatvani úti fakivágás engedélye megérkezett-e már, mert a lakosok tőle kérdezik, hogy
vághatják-e a tujákat a ház előtt?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ezidáig csak a településen kiszáradt fák kivágási eljárását indítottuk el, mely eljárásra a
Kormányhivatal Lőrinci Város Önkormányzatát jelölte ki. A Hatvani úti tujákat nem szedhetik ki a
még lakosok, mert még nem kértük meg rá a fakivágási engedélyt.
Samu Alfonzné képviselő
Mindenki nála érdeklődik.
Kómár József polgármester
Arról már döntöttünk, hogy novemberben a lakosok kivághatják a tujákat.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Valójában a Közútkezelőnek kellene megkérni a fakivágást, mert a kivágandó tuják nem az
önkormányzat területén vannak. Így most az önkormányzatnak kell megkérni a hozzájárulást a
Közútkezelőtől, hogyha az önkormányzat akarja a tujákat kivágni.
Kómár József polgármester
Honlap felhívja a Magyar Közútkezelő Zrt. és kért tőlük engedélyt.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Magyar Közútkezelő Zrt. csak tulajdonosi hozzájárulást fog adni, mely után az önkormányzat
megkérheti a fakivágási engedélyt.
A Kolozsvári utcai fapótlással kapcsolatosan meghozott képviselő-testületi döntés alapján az
önkormányzat Vicián Károllyal felméretette a Kolozsvári utcát és ennek megfelelően tett javaslatot
a fapótlásra, mely szerint csepleszmeggy, gömbjuhar- és gömb virágos kőrisfával pótolhatóak a
kivágott fák. A polgármester úr kért árajánlatot a Maróti Díszfaiskolától. A megkért árajánlat
alapján több méretre tett ajánlatot a cég, természetesen minél magasabb a fa mérete, annál drágább.
Kómár József polgármester
A Maróti Díszfaiskola Kft. több hektáron terül el rengeteg minden megtalálható náluk. A tulajdonos
elmondta, hogy november 5-én fog érkezni hozzájuk egy újabb szállítmány földlabdás fákkal.
A tulajdonos szerint ősszel érdemes fát ültetni, befakadásra ilyenkor nagyobb az esély, elmondása
szerint, amíg nincs nagy fagy nyugodtan el lehet ültetni a fákat.
Javasolja, hogy gömb virágos kőrisfákkal legyenek pótolva a kivágott fák és a fákat az
önkormányzat vegye meg. Az ALTIBEKA Kft.-től és más vállalkozástól csak ültetésre kérjünk
árajánlatot. Az ültetéshez szükséges vizet meg a karókat is az önkormányzat tudja biztosítani.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Maróti Díszfaiskola Kft. árajánlata alapján a gömb kőrisfára két méretben is adott ajánlatot a
8x10 méretű 6.600 Ft/db áron, a 10x10 méretű 7.500 Ft/db áron vásárolható meg, melyiket választja
a Képviselő-testület?
Kómár József polgármester
A mai napon elmentek a Díszfaiskolába, az ott látottak alapján elég a 6.600 Ft/db áras fát
megvásárolni. Abban maradtak, hogy még visszamennek és megnézik az újabb szállítmányt.
Az Emlékparkba a szivarfa nem volt jó döntés, mert tavasszal nagyon későn hozza a levelét és azt
ősszel korán lehullajtja.
A 2012. évi költségvetésben fapótlásra 1 millió Ft-ot terveztünk, melyből eddig csak az
Emlékparkban kipusztult fákat pótoltuk.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az Emlékparki fapótlás bruttó 558 eFt-ba került. A 2012. évi költségvetésben tervezett keretből, így
már nettó 440 eFt-ot elhasználtunk. A 8x10-es 6.600 Ft/db áras gömb kőrisfából ha 90 darabot
vásárol az önkormányzat - amennyire szükségünk van -, akkor az nettó 594 eFt-ba fog kerülni.
Az ültetésre általában az ALTIBEKA Kft. 5.000 Ft-ot számol fel.
Kómár József polgármester
De most csak az ültetésre kell árajánlatot adnia, mert a karókat és a vizet az önkormányzat fogja
biztosítani.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A határozat szövegébe írjuk bele, hogy a szállítás és ültetés többletköltségét a Képviselő-testület az
általános tartalékalap terhére biztosítja. Ekkora megrendelés esetén a Kft. nem tudja kiszállítani a
fákat?
György Istvánné alpolgármester
Úgy beszéltük meg a cég tulajdonossal, hogy majd csak akkor hozzuk el, ha biztos, hogy el tudjuk
ültetni a fákat. Ha mégsem sikerül elültetni a fákat, akkor ott maradnak a Díszfaiskolában.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Képviselő-testületnek, csak akkor kell döntés hoznia, ha most megvásárolja a fákat.
Kómár József polgármester
A fákat most vásároljuk meg, de csak akkor hozzuk el a Díszfaiskolából, ha el tudjuk ültetni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ha nem valósul meg az ültetés az idén, akkor a céggel tárolási felelősőrzési szerződést kell kötni,
mert ekkora összegben megvásárolt fát csak így tárolhat más személy.
Samu Alfonzné képviselő
A beültetéshez pedig kérjen a polgármester úr árajánlatokat.
Kómár József polgármester
Hatvanban két helyről tud árajánlatot kérni. Javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel,
hogy a megkért árajánlatok alapján az olcsóbb árajánlatot tevőtől meg is rendelhesse a munkát.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Kolozsvári utcai
fapótlásáról a körjegyző asszony által ismertetett határozati javaslatot, szavazásra teszi.

~ 419 ~

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
203/2012.(X.25.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Kolozsvári utcában kivágott fák pótlását. A Képviselő-testület úgy határozott,
hogy kedvező időjárási viszonyok függvényében 2012. évben kívánja
megvalósítani a Kolozsvári utcai fapótlást. A fapótláshoz kedvezőbb ajánlata
alapján a Maróti Díszfaiskola Kft.- tól (Tóalmás) megrendel 90 db 8/10 méretű
gömb virágos kőrisfát nettó 6.600 Ft/db áron, összesen nettó 594.000 Ft + 27 %
Áfa összegben a 2012. évi költségvetés előirányzata terhére. A fapótlás
szakszerű elvégzésének és a fák szállításának költségeit a Képviselő-testület a
2012. évi költségvetés általános tartalékalapja terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fák megrendelésére, szállítására és
kedvezőbb árajánlat alapján a szakszerű beültetésről gondoskodásra.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap
 Kistérség megszűnéséről
Kómár József polgármester
A Kistérségi Tanács kimondta a Kistérség megszüntetését 2013. január 1-jével. Egy dolgozó marad
Kuruczné Piroska, aki az elszámolási és zárási feladatokat fogja elvégezni. Ő marad 2013. március
végéig, de azt még nem tudni, hogy az ő bérét ki fogja fizetni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Valószínű, hogy a társult önkormányzatok fogják fizetni lélekszámarányosan.
 Szennyvíztisztítónál lévő szalagkorláttal kapcsolatban
Samu Alfonzné képviselő
A szennyvíztisztító telepnél a szalagkorlátot már megbontották.
Kerestély Gyula képviselő
Véleménye szerint nem herédiek hordják el a szalagkorlát elemeket.
Kómár József polgármester
Ő már látott herédi lakos biciklijén ilyen szalagkorlát elemet. Beszélt a Magyar Közútkezelőtől
Bezzeg László úrral, aki azt mondta, hogy fog adni pótlásra szalagkorlát elemet és majd mi fogunk
pótolni.
 Kóbor kutyákkal kapcsolatban tájékoztatás
Samu Alfonzné képviselő
A kóbor kutyák ellen kell tenni valamit, mert rengeteg kutya kóborol a faluban.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az önkormányzat a tavalyi évhez hasonlóan az idei évre is megkötötte a lőrinci Kutyahűség
Alapítvánnyal a szerződést, de ők sem képesek ennyi kóbor kutyát elhelyezni. Sajnos a gazdák igen
felelőtlenül gondolkodnak a kutyatartással kapcsolatban.
Kerestély Gyula képviselő
A kutya kiengedése azt jelenti a mi esetünkben, hogy autókból kilökik a kutyát.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A múlt héten a Művelődési Ház előtt egy kislányt is megharapott egy kóbor kutya. Ismerteti az
esetet. Lassan eljutunk oda, hogy a Hivatal kutyamentő szolgálatot fog végezni. Hetente 2-3 kutyát
kell befogni és valahova elhelyezni, amíg a Lőrinciek nem jönnek létre. Utoljára már a Vízmű
telepen helyeztük el őket.
Kómár József polgármester
A környék lakói pedig nála panaszkodtak, hogy elviselhetetlen volt éjszaka a kutya vonyítása. Ma
az Ady E. utcába hívták ki, hogy az egyik háztól kijár a kutya és az iskolából hazamenő gyerekek
félnek elmenni a ház előtt. Neki kellett a tulajdonos rokonait felszólítani, hogy tegyenek valamit.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ezt nem tudjuk rendeletben szabályozni, mert a kutyával való veszélyeztetés szabálysértési forma.
Feljelentést kell tenni a rendőrségen, mert most már minden szabálysértéssel a rendőrséghez kell
fordulni. Az önkormányzat szabálysértési jogkörét ez év májusától elvették.
 Táncsics utca bejáratánál lévő behajtani tilos tábláról
György Istvánné alpolgármester
A Táncsics utca elején még mindig ott van a behajtani tilos tábla, le lehet azt venni?
Kómár József polgármester
Már levették.
György Istvánné alpolgármester
A napokban arra járt és látta ő is, hogy kint van még.
 Temetővel kapcsolatban tájékoztatás
György Istvánné alpolgármester
A Temetőben sok a kiszáradt fa, melyet ki kellene vágatni, mielőtt ráborulnak a sírokra és abban
kárt tennének. Ki fog felelni az okozott kárért?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az önkormányzatnak van Temető Szabályzata, mely kiterjed a fákra is. Intézményi területen az
önkormányzat képviselő-testületi döntés alapján nyugodtan kivághatja a fákat. De ez a terület a régi
temető, az Egyház tulajdonában van, ott csak az Egyház hozzájárulásával lehet fát kivágatni. Ezzel
csak az a probléma, hogyha a kivágáskor a sírokban kár keletkezik, akkor azt kivágást végeztetőnek
kell megfizetnie. Ha pedig speciális favágókat hívunk, akkor azok igen borsos áron dolgoznak és
azt úgyszintén az kivágást végeztetőnek kell megfizetnie. A nyári vihar alkalmával két-három síron
már kárt okozott egy letört faág.
György Istvánné alpolgármester
Tart tőle, hogyha kiszáradt fa kidől, abból baj lesz.
Kómár József polgármester
A nyári vihar okozta károkból is volt egy kisebb nézeteltérés. Korábban az Egyház és az
önkormányzat között kötött szerződés szerint az Egyház tulajdonában lévő területet az
önkormányzat csak kezeli. A fakivágás az Egyházra tartozik. A kiszáradt fák kivágása költséges
dolog azt egyedül az önkormányzat nem tudja felvállalni. A Temető gondozása is jelentős kiadás
jelent az önkormányzatnak évente.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Javasolja, hogy keresse meg az önkormányzat a Herédi Egyháztanácsot és kezdeményezzen egy
közös szemlét a Temetőben majd az ott látottakról készítsünk egy jegyzőkönyvet és ezután közösen
döntsünk a kiszáradt fák ügyében.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Temetőben kiszáradt
fákkal kapcsolatos intézkedésekről szóló körjegyző asszony által elmondott határozatot, szavazásra
teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
204/2012.(X.25.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a herédi
egyházi temetőben lévő kiszáradt fák kivágásának kérdését.
A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a Herédi Egyháztanáccsal közösen
mérjék fel az Egyház tulajdonában, de az Önkormányzat kezelésében lévő
temetőben a veszélyes fákat és közösen döntsenek a szükséges intézkedések
megtételéről.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a bejárás érdekében az
Egyháztanáccsal vegye fel a kapcsolatot.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap
 Tagóvoda vizes blokkjának felújításáról
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A múlt héten polgármester úrral aláírták Egerben az elnyert tagóvodai BM infrastrukturális
pályázati támogatásról szóló szerződést. A támogatási szerződés szerint 2013. június 30-ig el kell
számolni az elnyert támogatással. Az aláírt támogatási szerződést átküldte az intézményvezetőnek
és felhívta a figyelmét az elszámolási határidőre. Választ ezzel kapcsolatban nem kapott még az
intézményvezetőtől. Az egész beruházást a gesztor önkormányzatnak kell elvégeznie, de az önerőt
Nagykökényes község állja.
Kómár József polgármester
Előrébb kell hozni a nagykökényesi tagóvodában a nyári szünetet.
 Tájházzal kapcsolatban tájékoztatás
Papp Ákos képviselő
A tájházzal kapcsolatban szeretné elmondani, hogy múlt héten beszélt egy szakemberrel, aki régi
házak felújításával foglakozik. Megkérdezte tőle, hogy mit tud tanácsolni tájházunk berendezésével
kapcsolatban.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Berendezés helyett először a falakkal és a lábazattal kellene kezdeni valamit, melyre a
költségvetésben 100 eFt-ot beterveztünk.
Papp Ákos képviselő
Pályázati lehetőség is van tájház belső felújítására, ezzel is foglakozik. Szakértőként a segítségünkre
tudna lenni a tájház belső berendezésében. Megadná az ismerős nevét és elérhetőségét: Zágorhidi
Czigány Ákosnak hívják, a cégének a neve Hagyományos Házépítő Kft.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Most volt Markazon egy szüreti rendezvényen, amit a tájházban egy hagyományőrző helyi civil
szervezet tartott. Heréden is nyugodtan rendezhetnének ott bármit a Népdalkörösök is, nemcsak az
önkormányzat.
 Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatban tájékoztatás
Kómár József polgármester
Az AVE Heves Kft. felbontotta a környező településekkel kötött közszolgáltatási szerződését, mert
jelentős kintlévősége van, melyet nem tud behajtani. Ez a cég szállította a hulladékot a hatvani és
egri átrakóból a hejőpapi ártalmatlanító telepre. A herédi önkormányzatot ez annyiban érinti, hogy
egyre sürgetőbb, hogy Hatvanban megalakuljon az a nonprofit cég, mely a hulladékszállítást fogja
végezni. Ha ebbe a cégbe csak egy jelképes összeggel is beszáll az önkormányzat, akkor
tulajdonosai leszünk a cégnek és így mentesülünk a közbeszerzés alól.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Azért mentesülünk a közbeszerzés alól, mert a közbeszerzést kiíró és egyedüli pályázó személye
ugyanazon személy lenne ha ennek a cégnek kizárólagos jogot biztosítunk a SZMSZ-ünkben vagy a
költségvetési rendeletünkben a hulladékszállításra.
 Víziközmű átadásáról tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző ismerteti a Heves Megyei Vízmű Zrt.-től. kapott levelet.
Kómár József polgármester
A Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel köthet ezentúl vagyonkezelő vagy üzemeltetési szerződést az
önkormányzat.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A nyáron ezért kellett ismételten megkötnünk az üzemeltetési szerződést a Heves Megyei Vízmű
Zrt.-vel, mert most már csak bonyolult pályáztatással lehet szerződni. Most pedig azt kérték tőlünk,
hogy jelöljön ki az önkormányzat egy személyt, aki a pontos leltár szerinti átvételben közre fog
működni. A Pénzügyről Czibolya Krisztinát jelöljük meg.
 Egri Kollégium megkeresése „Arany János Tehetségkutató Program”-mal kapcsolatban
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ismerteti a Kollégium levelét. A levélből adott másolatot Lőrincz Mária iskolaigazgatónak is.
Támogatói véleményt kérnek az önkormányzattól, de ha pénzben is támogatni kívánja az
önkormányzat ezt a kezdeményezést, azt is megköszönik. Eddig Heréd községből egyetlen gyermek
sem vett részt ebben a programban. Nagykökényesen a tavalyi évben egyetlen gyermek vesz részt
ebben a programban, de az önkormányzat ott is csak támogatói véleményt tett.
 Herédi Általános Iskola működtetésével kapcsolatban tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Korábbi jogszabályi előírás alapján az önkormányzatoknak október 31-ig kellett volna meghozni
döntésüket arról, hogy szeretnék-e az iskolájukat megtartani. Kellő információk hiányában és az idő
rövidsége miatt módosították a jogszabályt és a döntés időpontját október 31-ről november 15-re
módosították.
Terveink szerint a mai napra terveztük a társulási ülést is, de így elnapoltuk. Várhatóan valamikor
november 15-e előtt kell a három önkormányzatnak rendkívüli együttes ülés keretében döntenie az
iskola sorsáról. Ezzel kapcsolatban a pénzügyesekkel együtt készítenek egy előterjesztést, hogy
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mindhárom önkormányzat tisztán lássa mennyibe fog kerülni az önkormányzatoknak, ha megtartjuk
az iskolaépület működtetését.
Kómár József polgármester
Annyi már biztos, hogy az SZJA-ból és a kompenzációból 40 millió Ft-al kevesebbet fogunk kapni,
a gépjárműadó 60 %-át is elveszi a kormány az önkormányzatoktól. Az iparűzési adó itt marad.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ami biztos, hogy január 1-jétől a tanárok bére is átkerül a Kormányhivatalhoz, mely az iskola
költségvetésében 38 millió Ft-os tétel volt.
Kómár József polgármester
Újabb információ alapján az önkormányzatoknak lehetőségük lesz a közműszolgáltatást végző
cégektől hozzájárulást kérni, de ehhez szükség lesz a Képviselő-testület döntésére, hogy milyen
mértékű hozzájárulást kér tőlük. További jelentős bevételre lehet számítani a Vízmű Zrt. -től, hiszen
Heréd több kúttal is rendelkezik.
 LEADER IV. tengely pályázatok elszámolásával kapcsolatban tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A multifunkciós irodai eszközbeszerzés elszámolása már elektronikus formában benyújtásra került.
A II. Táncos, Dalos Zagyvaság rendezvény pályázati elszámolás benyújtása is megtörtént papír
alapon. Jelenleg a Juhász kupa pályázat elszámolása folyik, próbáljuk minél előbb elkészíteni, mert
támogatási összeg tekintetében ez a legnagyobb volumenű és közeleg az év vége és a
folyószámlahitelünket december 31-ig meg kell szüntetnünk ellenkező esetben engedélyt kell kérni
a Minisztériumból a folyószámlahitel rövid lejáratú hitellé való átminősítéséhez. A 8 millió Ft-os
folyószámlahitelünkhöz ez idáig nem nyúltunk, mert eddig a költségvetésben tervezett, de meg nem
valósított feladatokra félretett pénzből gazdálkodtunk.
 Széll Illésné herédi lakos panaszlevele
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ismerteti a Képviselő-testülettel Szél Illésné polgármester úrnak írt levelét. A levélben leírtak
alapján szomszédjával van problémája. Levélben megírjuk Széll Illésnének, hogy a polgármester
úrnak leírtak nem tartoznak az önkormányzatra, hanem forduljon a rendőrségre, mert ha a levélben
leírtak mind igazak, akkor a szomszéd több szabálysértést is elkövetett ellene.
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja, zárt ülés következik.
Megköszöni a nyilvános ülésen való megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja.
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