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73-15/2012. 
Jegyzőkönyv 

 
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. július 23.-án 16,30-kor megtartott rendkívüli 

üléséről. 
 
 

Határozat száma: Tárgy: 

141/2012.(VII.23.) II. „Táncos-Dalos ZAGYVASÁG” rendezvényhez asztalok és padok 
elkészítésére vállalkozó megbízása 

142/2012.(VII.23.) II. „Táncos-Dalos ZAGYVASÁG” rendezvényhez étkeztetésre 
vállalkozó megbízása 

143/2012.(VII.23.) II. „Táncos-Dalos ZAGYVASÁG” rendezvényhez sátorbérlésre 
vállalkozó megbízása 

144/2012.(VII.23.) II. „Táncos-Dalos ZAGYVASÁG” rendezvény többletköltségeihez 
fedezet biztosítása 

145/2012.(VII.23.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás Alapító Okiratának módosítása 

146/2012.(VII.23.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

147/2012.(VII.23.) Rövid lejáratú folyószámlahitel felvételének elhatározása Juhász kupa 
pályázathoz 

148/2012.(VII.23.) Heves Megyéért kitüntető címre felterjesztés 
149/2012.(VII.23.) Római Katolikus Egyház többlettámogatása 
150/2012.(VII.23.) Herédi Labdarúgó Klub többlettámogatása 
151/2012.(VII.23.) Palóc Vágtán való indulás elhatározása 

152/2012.(VII.23.) Hivatali helyiségek klíma kiépítési munkához többlet előirányzat 
biztosítása 

153/2012.(VII.23.) Falunapi rendezvény hangosításra ajánlattételi felkérés 
 
 
 
 
Heréd, 2012. augusztus 8. 
 
 
 
 
 
 
Kómár József                Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester                   körjegyző 
 
 
 
 
 
 
Csabáné Szabó Erika 
jegyzőkönyvvezető   
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73-15/2012. 
J e g y z ő k ö n y v  

 

K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2012. július 23.-i rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Orbán Gábor,  

  Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők. 
 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

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

 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelent képviselőket és hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 5 képviselő jelen van. Kapuszta János 
képviselő jelezte, hogy a későbbiek folyamán fog csatlakozni az üléshez. Kerestély Gyula képviselő 
pedig jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen. 
Javaslatot tesz, a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalására. Felkéri a képviselőket 
javaslataik megtételére. Mivel nincs, a meghívóban feltüntetett napirendre tett javaslatot, szavazásra 
teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a napirendi pontok tárgyalására tett 
javaslattal egyhangúan egyetértett. 
 
 

I. Napirendi pont 
 

„Táncos-Dalos ZAGYVASÁG” rendezvény EMVA IV. tengely pályázat  
kivitelezők és szállítók kiválasztása 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A napirendi pontról szóló előterjesztést minden képviselő megkapta. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A rendezvény étkeztetésére az előterjesztés készítésig nem érkezett ajánlat, de az ajánlattevők a 
teljesítés feltételeiről érdeklődtek. A mai napon érkeztek meg az ajánlatok, mely szerint 400 fő 
étkeztetésére Gedei Sándor egyéni vállalkozó bruttó 200.000 Ft-os, az Édenkert Csárda és Fogadó 
pedig bruttó 260.096 Ft-os ajánlatot tett. A két ajánlattevő vállalta az étel megfelelő kiszállítását és 
egy fő szakács biztosítását az étel kiadagolásához. Varga Szilveszter egyéni vállalkozó volt a 
harmadik felkért ajánlattevő, de ő nem tett ajánlatot. Megkeresésünkre azt mondta polgármester 
úrnak, hogy nem tudja vállalni az ajánlattételi felhívás feltételeit. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Nagy felelősséggel jár az étkeztetés. 
 

Kómár József polgármester 
 

Elmondása szerint nagy feladat lenne ez számára, viszont a büfét nagyon szívesen megcsinálja. Sőt 
vállalta, hogy a lakosság étkeztetéséhez a nagysátrait az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A kiküldött előterjesztésben az asztalok és sörpadok elkészítésére felkért három ajánlattető közül 
csak a SZENDY-MEDICAL Kft. tett ajánlatot mindösszesen bruttó 431.800 Ft-ért.  
Az előző ülésen ismertettük a Képviselő-testülettel, hogyan áll az általános tartalékalapunk, akkor 
1.700 eFt volt rajta. Ezt most a pénzügy csökkenteni fogja a Labdarúgó Klub és az Egyház 
többlettámogatási kérelmével; a Juhász kupa műszaki ellenőri díjazásaival, hiszen azok nem 
szerepeltek a pályázatban; sőt mivel a Juhász kupa kivitelezési költségei is meghaladják a 
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rendelkezésre álló keretet így oda is 1.000 eFt-ot kell tenni, és akkor még a villamos hálózat 
fejlesztéséről nem is beszéltünk, mely további 200.000 Ft-ba kerül. A Vöröskeresztnek nyári 
táborozáshoz adott az előző ülésen a Képviselő-testület 20.000 Ft-ot valamint a multifunkciós 
pályázatban lehúzták a projektmenedzser díját, mely díjat csökkentett összegben, de úgyszintén az 
általános tartalékalapból kellett biztosítani. Az iskola nyári foglalkozásához is adott a Képviselő-
testület 20.000 Ft-ot. Tehát jelen állás szerint alig 300.000 Ft található az általános tartalékalapon. 
A II. Táncos-Dalos ZAGYVASÁG rendezvényhez jelen állás szerint 165.000 Ft-ot kell még tenni, 
mely összeg változhat hiszen ezzel a pályázattal is soronként kell majd elszámolnia az 
önkormányzatnak, ahol ismét eltérések lehetnek. 
 
A sátorra kért teljes összeget megkaptuk, így oda nem kell plusz pénzt biztosítani. Az asztalok és 
sörpadokra kért árajánlat alapján a SZENDY-MEDICAL Kft. pontosan azonos összegű ajánlatot 
tett, mint ami a benyújtott pályázatban szerepel, csakhogy a nettó 340.000 Ft-os ajánlattal szemben 
erre a feladatra összesen 128.274 Ft kaptunk, így ide pluszban tenni kell. Az étkeztetésre csak 
128.275 Ft-ot kaptunk és Gedei Sándor vállalkozó bruttó 200.000 Ft-os ajánlatot adott. Ha mindent 
figyelembe vesszünk, akkor 513.788 Ft-ot kell ezidáig pluszba hozzátenni a rendezvényhez. De az 
is igaz, hogy mivel kevesebb pályázati támogatást kaptunk kevesebb önerőt is kell biztosítani, így a 
felszabadult önerőt vissza lehet fordítani az elvégzendő feladatokra. De itt van még a rendezvény 
hangosítás vagy a nyilvánosság kérdése, melyre további 100.000 Ft-ot kell biztosítani a Képviselő-
testületnek. 
Többször egyeztettünk már a Herédi Tánccsoporttal, akik vállalták a II. Táncos-Dalos 
ZAGYVASÁG rendezvény megszervezését és lebonyolítását. Az egyeztetések jól haladnak, csak 
állandóan visszatérő kérdés a szponzorok kezelésének kérdése. Ez a téma már korábban is 
felmerült, amikor is Podonyi Gábor bent volt a Képviselő-testület ülésén. Ebből az utolsó 
egyeztetéskor volt egy kisebb nézeteltérés. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Tavaly a rendezvényen egy hatalmas paravánfal volt, melyen a szponzorok szerepeltek. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

De tavaly nem az önkormányzat pénzéből valósult meg a rendezvény, hanem a Zagyvaság 
közreműködésével. Most sokkal szigorúbban kell majd elszámolni a rendezvény kiadásaival. 
 

Kómár József polgármester 
 

Félt, hogy a szponzorok ügye miatt a Herédi Tánccsoport visszamondja a rendezvény 
megszervezését. A tavalyi rendezvényen is szóba került a szponzori kérdés, de akkor nem érdekelte 
az egész, mert akkor a Zagyvaságnak kellett elszámolni nem az önkormányzatnak. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A szervezésben már odáig eljutottunk, hogy megvan a résztvevők listája, melyet ismertet a 
Képviselő-testülettel. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

A Herédi Népdalkör Egyesület lehet, hogy nem tud fellépni a szeptember 8-i II. Táncos-Dalos 
ZAGYVASÁG rendezvényen, mert aznapra 3 helyre is kaptak meghívást. Arra van lehetőség, hogy 
amikor a felkért rendezvényről visszaérnek a falunapi részen fognak fellépni. 
 

Kapuszta János képviselő úr megérkezett az ülésre így a Képviselő-testület létszáma 5 főről 6 főre 
emelkedett. 
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Kómár József polgármester 
 

Szerinte erről még a fellépéseket szervező Herédi Tánccsoport nem tud. 
 

Visszatérve az asztalok és sörpadok készítetésére, igaz kell hozzá tenni pénzt, de jó minőségben 
tudjuk elkészíttetni. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az asztalok és sörpadok 
elkészítésére tett határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

141/2012.(VII.23.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
EMVA IV. tengely „„II. Táncos- dalos ZAGYVASÁG – Heréd elnevezésű kulturális 
rendezvény”-hez 10 db egyedi gyártású asztal és 20 db egyedi gyártású pad 
gyártásával és leszállításával árajánlata alapján a SZENDY-MEDICAL KFT. 
(Heréd)-t bízza meg a következők szerint: 10 db sörasztal 170.000 Ft + ÁFA = 
215.900 Ft;,  20 db sörpad 170.000 Ft + ÁFA = 215.900 Ft, összesen: 340.000 Ft+ 
ÁFA = 431.800,-Ft díjazásért, mely magába foglalja az anyag és munkadíjat is. 

 

A Képviselő-testület a fedezetet pályázati támogatásból, a pályázathoz biztosított 
önerőből, valamint az ezek által nem fedezett részben a költségvetés általános 
tartalékából biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Határidő: szerződés kötésre: 15 nap, teljesítésre: 2012.08.31. 
Felelős: Kómár József polgármester 

 
 

Kómár József polgármester 
 

Javasolja, hogy a II. Táncos-Dalos ZAGYVASÁG rendezvény étkeztetésével kedvezőbb árajánlata 
alapján bruttó 200.000 Ft-ért Gedei Sándor egyéni vállalkozót bízza meg a Képviselő-testület. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a II. Táncos-Dalos 
ZAGYVASÁG rendezvény étkezetésével Gedei Sándor egyéni vállalkozó megbízását szavazásra 
teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

142/2012.(VII.23.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
EMVA IV. tengely „„II. Táncos- dalos ZAGYVASÁG – Heréd elnevezésű kulturális 
rendezvény”-hez 400 fő étkeztetésére az adott árajánlatnak megfelelően 
legkedvezőbb árajánlata alapján Gedei Sándor egyéni vállalkozót (Lőrinci) bízza 
meg bruttó 200.000 Ft díjazásért, mely magában foglalja az étel kiszállításának és 
kiadagolásának költségét is. 

 

A Képviselő-testület a fedezetet pályázati támogatásból, a pályázathoz biztosított 
önerőből, valamint az ezek által nem fedezett részben a költségvetés általános 
tartalékából biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Határidő: szerződés kötésre: 15 nap, teljesítésre: 2012.09.08. 
Felelős: Kómár József polgármester 

 
 

Kómár József polgármester 
 

A II. Táncos-Dalos ZAGYVASÁG rendezvényhez sátorbérléséről szóló határozati javaslatot 
szavazásra teszi. 
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A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

143/2012.(VII.23.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
EMVA IV. tengely „„II. Táncos- dalos ZAGYVASÁG – Heréd elnevezésű kulturális 
rendezvény”-hez 1 db 5 x 8 méteres, valamint 2 db 4 x 4 méteres sátor bérlésére az 
adott árajánlatnak megfelelően legkedvezőbb árajánlata alapján a Vízhordó Bt. 
(Sátorvilág, Budapest)-t bízza meg a következők szerint: 5 x 8 méteres Professional 
XXL kategóriájú sátor bérlése 273.500,-Ft + ÁFA = 347.345,-Ft, 2 db 4 x 4 méteres 
Prémium kategóriájú sátor bérlése 239.600,-Ft + ÁFA = 304.292,-Ft, mindösszesen: 
br. 651.637,-Ft díjazásért, mely magába foglalja sátrak kiszállításának és 
telepítésének költségét is. 

 

A Képviselő-testület a fedezetet pályázati támogatásból, a pályázathoz biztosított 
önerőből, valamint az ezek által nem fedezett részben a költségvetés általános 
tartalékából biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Határidő: szerződés kötésre: 15 nap, teljesítésre: 2012.09.07. 
Felelős: Kómár József polgármester 

 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előbb már említette, hogy a kiadások és az elnyert támogatási összeg valamint az önerő közötti 
különbözetről is kell döntenie a Képviselő-testületnek, melynek alapján a mindösszesen 165.000 Ft-
os többletkiadást az általános tartalékalapból kell biztosítani, erre a pénzügynek van szüksége, hogy 
a rendezvény plusz költségeivel tudja csökkenteni az általános tartalékalapot. 
 

Kómár József polgármester 
 

A többletkiadások fedezéséről a körjegyző asszony által ismertet határozati javaslatot szavazásra 
teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

144/2012.(VII.23.) képviselő-testületi határozata: 
 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. Táncos-Dalos 
ZAGYVASÁG rendezvénnyel kapcsolatos, a pályázati támogatásból és a 
céltartalékban tervezett önerőből nem fedezhető költségekre a 2012. évi 
költségvetés általános tartalékából további 165.00 Ft-ot biztosít. 
 

Az előirányzat módosítás rendelettel történő elfogadása az I.-III. 
negyedévi költségvetési rendeletmódosítással kerül sor.  

 
 

Kómár József polgármester 
 

A hangosításról és a falunappal kapcsolatban is kell majd még döntést hoznia a Képviselő-
testületnek, de ezekről majd az egyebek napirendi pontba lesz szó. Megkéri a képviselőket, hogy a 
szeptember 8-i rendezvény lebonyolításában mindenki aktívan vegyen részt. 
Kérdezi a képviselőktől, hogy a rendezvény napján délelőtt legyen e lecsófőző verseny vagy sem. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Véleménye szerint azt egy másik napon kellene lebonyolítani, mert ez a nap akkor már túl zsúfolt 
lesz. 
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II. Napirendi pont 
 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további működtetése miatt a  
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás  

Alapító Okiratának és Társulási megállapodásának (Hatvan) módosítása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Korábbi ülésen arról döntött a Képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a Lőrinci székhelyű társulás 
megszüntesse a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatát. Lőrinci szeptember 1-jétől nem 
kívánja ellátni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, ezért úgyszintén egy korábbi ülésen 
döntöttünk arról, hogy Hatvan átveszi ezt a feladatot. Most a hatvani Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy mégsem kívánja azonnal ellátni ezt a feladatot. Mivel Hatvan továbbra is fontosnak tartja a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátását, ezért majd ha lesz rá pályázati lehetőség, 
akkor felvállalja. A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratát és a 
Társulási Megállapodását ezért újból módosítani kell, melyhez szükség van a társult 
önkormányzatok döntésére is. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Szociális. Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának módosítását, szavazásra 
teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

145/2012.(VII.23.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratát a társult 
önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2012. szeptember 1. napi hatályba lépés 
mellett az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. Az Alapító Okirat 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„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.”  

 

2. Az Alapító Okirat 5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„5.3. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat  
Területi Szociális Ellátó Szolgálat (szakmai vezető irányításával) 
- Idősek nappali ellátása 
telephely: Hajós Alfréd u. 5. 
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- Házi segítségnyújtás 
telephely: Balassi Bálint út 14. 
- Szociális étkeztetés  
telephely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
telephely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.” 

 

3. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„6. Az intézmény működési területe: 
A társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az alábbiak szerint:  

 

a közösen fenntartott intézmény 
tevékenységi köre: 

működési terület: 

családsegítés Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

gyermekjóléti szolgálat Csány, Hatvan, Kerekharaszt, Nagykökényes, 
Boldog 

védőnői szolgálat Hatvan, Kerekharaszt 
család-és nővédelmi egészségügyi 
gondozás 

Hatvan, anyatejgyűjtő feladatellátási 
megállapodás alapján: Apc, Boldog, Csány, 
Ecséd, Hort, Heréd, Kerekharaszt, Lőrinci, 
Nagykökényes, Petőfibánya, 
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó 

bölcsődei ellátás Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

házi segítségnyújtás Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

szociális étkeztetés Hatvan 
nappali szociális ellátás Hatvan, a Fogyatékkal Élők Nappali 

Intézménye Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, 
Kerekharaszt, Nagykökényes 

támogató szolgálat Hatvan, feladatellátási megállapodás alapján 
Kerekharaszt 

egyéb szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Hatvan 

szociális, gyermekvédelmi, 
gyermekjóléti intézményekben 
végzett egyéb speciális ellátások 

Hatvan 

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

 

4. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai:  
Egészségügyi alapellátás  
A hely önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdése 
alapján, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) 
bekezdésének d) és e) pontjaiban meghatározottak alapján a védőnői szolgálat, anya-, 
gyermek- és csecsemővédelem, iskola-egészségügyi ellátás. 
Gyermekjóléti szolgálat 
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  
14-15. § és 39-40. § alapján. 
Bölcsődei ellátás  
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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.” 

 

5. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„11. A költségvetési szerv alap-és vállalkozási tevékenysége  
A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
869041 
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
Védőnői Szolgálat  
Védőnői Szolgálat működtetése a Védőnői Szolgálat feladata –  az egészségügyi 
alapellátás részeként –  az egészségnevelés, tanácsadás és gondozás. A családok 
egészségének megőrzése, a betegség kialakulásának megelőzése, valamint az 
egészség helyreállítása céljából fejti ki tanácsadó, egészségnevelő, gondozási 
tevékenységét. 
Anyatejgyűjtő Állomás 
Az Anyatejgyűjtő Állomás feladata a többlet anyatej gyűjtése, valamint a rászoruló 
csecsemők szükség szerinti anyatejjel való ellátása. 
A 3-6 év közötti korosztály pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres 
figyelemmel kísérése, akut egészségügyi ellátása a következő bekezdésben említésre 
kerülő Iskola- egészségügyi Szolgálat alapfeladatai közé tartozik. 
869042 
Ifjúsági-egészségügyi gondozás: 
Iskola-egészségügyi Szolgálat 
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 
Az Iskola-egészségügyi Szolgálat és az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat alapfeladata 
az iskolás korosztály (6-18 éves) pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres 
figyelemmel kísérése, akut egészségügyi ellátása. A tanulók egészségügyi ellátásán 
kívül környezet-egészségügyi, élelmezés-egészségügyi, balesetvédelmi, 
egészségnevelési és pályaválasztási tanácsadási feladatokat is végez. 
889101 
Bölcsődei ellátás  
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 
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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. 
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. 
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Elősegíti a gyermekek testi, lelki egészségét, családban történő nevelését. Megelőzi a 
gyermekek veszélyeztetettségének kialakulását, a már kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetésére törekszik. Eljár a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése 
érdekében. 
Segíti a közoktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását. Kapcsolatot 
tart a gyermek- és ifjúságvédelem intézményeivel, összehangolja munkájukat. 
Együttműködik a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági 
intézkedéseket alkalmazó szervekkel. Figyelemmel kíséri az örökbefogadást. 
Szervezi a helyettes szülői hálózatot. 
889925  
Támogató szolgáltatás 
A Támogató Szolgálat személyi segítő szolgálat működtetése, amely a fogyatékos 
személy aktív közreműködésével segítséget nyújt. Szállító szolgálat működtetése az 
alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz 
való hozzájutás biztosítása érdekében. Tanácsadás. 
889926 
Közösségi Szolgáltatás (pszichiátriai betegek részére) 
A közösségi pszichiátriai ellátás önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi 
alapú gondozás. A gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció az ellátott otthonában, 
illetve lakókörnyezetében történik. 
889969 
Egyéb speciális ellátások  
Az alaptevékenységgel összefüggő, az alapító okirat szerint végezhető tevékenység, 
amely a szerv alapító okirat szerinti alaptevékenységének ellátásához kapcsolódnak, 
valamint a rendelkezésre álló kapacitásának kihasználását célzó, nem haszonszerzés 
céljából végzett tevékenységek. Ilyen tevékenységek különösen: a gondozáshoz 
használt eszközök alkalmazásának bemutatása, tanítása; anyatejtöbblet értékesítése; 
ápolási eszközök tesztelése; rendezvények szervezése külső felkérésre, tanfolyamok, 
klubok szervezése, vezetése; időszakos gyermekfelügyelet működtetése. 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

5. 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, valamint 2012. szeptember 1-jei 
hatállyal kiegészítésre került.” 
 

6. 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, valamint 2012. 
szeptember 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, 



~ 283 ~ 
 

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 Heréd község  polgármesterét annak 
aláírására. 
Határidő: 2012. szeptember 1. 
Felelős: Kómár József polgármester 

 
145/2012.(VII.23.) képviselő-testületi határozat melléklete 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

- módosításokkal egységes szerkezetben - 
 

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 
 

3000 HATVAN, BALASSI BÁLINT ÚT 14. 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (…..), 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 
okiratában megnevezett Napsugár Gyermekjóléti Intézmény összevonásával a helyi 
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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, Balassi Bálint út 14. 
 

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, Balassi Bálint út 14. 
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- 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, Balassi Bálint út 14. 
 Támogató Szolgálat  
telephely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 
 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: Balassi Bálint út 14. 
- Szociális étkeztetés  
telephely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
telephely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 
 

5.4. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat  
Egészségügyi Szolgálat  
- Anyatejgyűjtő  
telephely:3000 Hatvan, Bástya u. 8.  
- Védőnői Szolgálat 
telephely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 17.  
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 11.  
- Ifjúság-egészségügyi Szolgálat  
telephely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a. , 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 25., valamint 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.  
 

5.5. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat  
Bölcsőde (szakmai vezető irányításával) 
Bölcsőde székhelye: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 1. 
Bölcsőde telephelye: 3000 Hatvan, Mohács u. 3.  
6. Az intézmény működési területe: 
A társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az alábbiak szerint:  
 

a közösen fenntartott intézmény tevékenységi 
köre: 

működési terület: 

családsegítés Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

gyermekjóléti szolgálat Csány, Hatvan, Kerekharaszt, Nagykökényes, 
Boldog 

védőnői szolgálat Hatvan, Kerekharaszt 

család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Hatvan, anyatejgyűjtő feladat-ellátási megállapodás 
alapján: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hort, Heréd, 
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Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya, 
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó 

bölcsődei ellátás Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

házi segítségnyújtás Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

szociális étkeztetés Hatvan 

nappali szociális ellátás Hatvan, a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye 
Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

támogató szolgálat Hatvan, feladat-ellátási megállapodás alapján 
Kerekharaszt 

egyéb szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Hatvan 

szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
intézményekben végzett egyéb speciális 
ellátások 

Hatvan 

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

 

7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:  
 

Az intézmény élén magasabb vezető beosztású közalkalmazott, igazgató áll. A hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati eljárás keretében a társult önkormányzatok 
polgármestereinek véleményeinek kikérése után a gesztor, Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete bízza meg. Az intézmény szervezetét érintő változásokhoz a fenntartó 
hozzájárulása szükséges. 
 

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 

A munkáltatói intézkedések megtételéről, a foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyáról a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történő végrehajtásról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet. 
 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai:  
 

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

Gyermekjóléti szolgálat 
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14-15. § és 39-
40. § alapján. 
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Bölcsődei ellátás  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) 
bekezdése alapján. 
 

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

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

10. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
 

Önállóan működő költségvetési szerv 
 

11. A költségvetési szerv alap-és vállalkozási tevékenysége  
 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

869041 
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
 

Védőnői Szolgálat  
Védőnői Szolgálat működtetése a Védőnői Szolgálat feladata - az egészségügyi alapellátás 
részeként - az egészségnevelés, tanácsadás és gondozás. A családok egészségének 
megőrzése, a betegség kialakulásának megelőzése, valamint az egészség helyreállítása 
céljából fejti ki tanácsadó, egészségnevelő, gondozási tevékenységét. 

Anyatejgyűjtő Állomás 
Az Anyatejgyűjtő Állomás feladata a többlet anyatej gyűjtése, valamint a rászoruló csecsemők 
szükség szerinti anyatejjel való ellátása. 
A 3-6 év közötti korosztály pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres figyelemmel kísérése, 

akut egészségügyi ellátása a következő bekezdésben említésre kerülő Iskola- egészségügyi 
Szolgálat alapfeladatai közé tartozik. 

869042 
Ifjúsági-egészségügyi gondozás: 
 

Iskola-egészségügyi Szolgálat 
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 
 

Az Iskola-egészségügyi Szolgálat és az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat alapfeladata az iskolás 
korosztály (6-18 éves) pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres figyelemmel 
kísérése, akut egészségügyi ellátása. A tanulók egészségügyi ellátásán kívül környezet-
egészségügyi, élelmezés-egészségügyi, balesetvédelmi, egészségnevelési és pályaválasztási 
tanácsadási feladatokat is végez. 

889101 
Bölcsődei ellátás  
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.  
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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. 

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. 
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889201 
Gyermekjóléti szolgáltatás  
 

A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat 
lát el:  

 szervezés: szervező tevékenység biztosítása 
 szolgáltatás: ellátások közvetítése, 
1. -gondozás: ellátások teljesítése. 

 

Elősegíti a gyermekek testi, lelki egészségét, családban történő nevelését. Megelőzi a 
gyermekek veszélyeztetettségének kialakulását, a már kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetésére törekszik. Eljár a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében. 
Segíti a közoktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását. Kapcsolatot tart a 
gyermek- és ifjúságvédelem intézményeivel, összehangolja munkájukat. Együttműködik a 
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéseket alkalmazó 
szervekkel. Figyelemmel kíséri az örökbefogadást. 
Szervezi a helyettes szülői hálózatot. 

889925  
Támogató szolgáltatás 
 

A Támogató Szolgálat személyi segítő szolgálat működtetése, amely a fogyatékos személy 
aktív közreműködésével segítséget nyújt. Szállító szolgálat működtetése az alapvető 
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása érdekében. Tanácsadás. 

889926 
Közösségi Szolgáltatás (pszichiátriai betegek részére) 
 

A közösségi pszichiátriai ellátás önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú 
gondozás. A gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve 
lakókörnyezetében történik. 

889969 
Egyéb speciális ellátások 
 

Az alaptevékenységgel összefüggő, az alapító okirat szerint végezhető tevékenység, amely a 
szerv alapító okirat szerinti alaptevékenységének ellátásához kapcsolódnak, valamint a 
rendelkezésre álló kapacitásának kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett 
tevékenységek. Ilyen tevékenységek különösen: a gondozáshoz használt eszközök 
alkalmazásának bemutatása, tanítása; anyatejtöbblet értékesítése; ápolási eszközök 
tesztelése; rendezvények szervezése külső felkérésre, tanfolyamok, klubok szervezése, 
vezetése; időszakos gyermekfelügyelet működtetése. 

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. 
12.1. Hatvan, Balassi Bálint út 14. (székhely): 2720 hrsz.  
- közös használatú ingatlanból: 386 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 
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12.6. Hatvan, Bástya u. 8. (telephely): 2690 hrsz.  
- közös használatú ingatlanból: 110 m2 

12.7. Hatvan, Hajós Alfréd u. 5. (telephely): 3978/1 hrsz. 
- telek: 2648 m2  
- hasznos alapterület: 220 m2 
- Idősek Klubja: férőhelyek száma 40 fő 
12.8. Hatvan, Hajós Alfréd u. 1. : 3978/20 hrsz. 
- telek: 2882 m2  
- beépített alapterület: 1458 m2 
- hasznos alapterület: 1114 m2 
- Bölcsőde: férőhelyek száma: 84 fő1 
12.9. Hatvan, Horváth Mihály út 17. (telephely): 4568/7/A/5 hrsz.  

- közös használatú ingatlanból: 117 m2 
12.10. Hatvan, Mohács u. 3. (telephely): 2028 hrsz. 
- telek: 909 m2  
- beépített alapterület: 343 m2 
- hasznos alapterület: 221 m2 
- Bölcsőde: férőhelyek száma: 24 fő2 
12.11. Hatvan, Vécsey u. 2/a. (telephely): 5296 hrsz.  
- közös használatú ingatlanból: 30 m2 
 

13. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga: 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat jogosultsága ezen vagyontárgyak 
rendeltetésszerű használatára terjed ki a gesztor, Hatvan Város Önkormányzata, az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelete 
alapján. 
 

14. Az intézmény finanszírozása, gazdálkodása: 
Az intézmény költségvetését évente a társult önkormányzatok egyetértésével a gesztor, Hatvan 
Város Önkormányzata állapítja meg. 
Gazdálkodását bonyolító szervezet: Hatvan Város Polgármesteri Hivatala  
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 

15. Az intézmény felügyeleti szerve: 
A szakmai felügyelet kivételével: a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás megbízása alapján a gesztor Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.). 
Az intézmény szakmai ellenőrzése a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint történik. 
Az intézmény egészségügyi szakmai felügyeletére a Heves Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult. 
 
16. Hatályba lépés: 
A költségvetési szerv szakfeladatrendje 2010. január 1-jétől hatályos, és 2011. február 1-jei, 2011. 
június 1-jei, 2012. március 20-i, valamint 2012. szeptember 1-jei hatállyal kiegészítésre került.  
Záró rendelkezések: 
A Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alapító okirata 2010. április 15-én lépett hatályba, 
amelyet a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás tagjai 2011. február 1-jei 
és 2011. június 1-jei hatállyal módosítottak, és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás tagjai 2012. március 20-ai hatállyal, valamint 2012. szeptember 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, 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete …......./2012. (....) sz. határozatával, Nagykökényes Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete …..../2012. (….) sz. határozatával. 
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete ….…..../2012. (....) sz. határozatával, 
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete..../2012. (....) sz. határozatával, 
Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete ...….../2012. (....) sz. határozatával. 
Hatvan, 2012. szeptember 
 ________________     ________________ 

dr. Szikszai Márta           Szabó Zsolt 
jegyző            polgármester 
 

 
 

Kómár József polgármester 
 

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

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

146/2012.(VII.23.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását a 
társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2012. szeptember 1. napi hatályba 
lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. A Társulási megállapodás 1. „Előzmények” pontja az alábbi 1.3. alponttal egészül ki:  
„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 kötnek Hatvan Város 
gesztorsága mellett, mely megállapodást jelen megállapodás keretében – közös 
megegyezéssel- egységes szerkezetben módosítanak.”  

 

2.  A Társulási megállapodás 4. „A társulás tagjai helyébe a következő rendelkezés lép: 
„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.)” 

 

3.  A Társulási megállapodás 5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„5.3. Működési területe a társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az 
alábbiak szerint: 

 

a közösen fenntartott intézmény 
tevékenységi köre: 

működési terület: 

családsegítés Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

gyermekjóléti szolgálat Csány, Hatvan, Kerekharaszt, 
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Nagykökényes, Boldog 
védőnői szolgálat Hatvan, Kerekharaszt 
család-és nővédelmi egészségügyi 
gondozás 

Hatvan, anyatejgyűjtő feladat-ellátási 
megállapodás alapján: Apc, Boldog, Csány, 
Ecséd, Hort, Heréd, Kerekharaszt, Lőrinci, 
Nagykökényes, Petőfibánya, 
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó 

bölcsődei ellátás Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, 
Kerekharaszt, Nagykökényes 

házi segítségnyújtás Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

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

szociális étkeztetés Hatvan 
nappali szociális ellátás Hatvan, a Fogyatékosok Nappali 

Intézménye  Boldog, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes, Csány  

támogató szolgálat  Hatvan, 
támogató szolgálatra vonatkozó feladat-
ellátási megállapodás alapján Kerekharaszt 

egyéb szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Hatvan 

szociális, gyermekvédelmi, 
gyermekjóléti intézményekben 
végzett egyéb speciális ellátások 

Hatvan” 

 

4.  A Társulási megállapodás 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
       „6.1. A társulás által fenntartott intézmény tevékenységi köre: 

 

szakfeladat száma: szakfeladat megnevezése: 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

(Védőnői Szolgálat működtetése, Anyatejgyűjtő Állomás)  
869042 Ifjúsági-egészségügyi gondozás (Iskola-egészségügyi 

Szolgálat 
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat) 

889101 Bölcsődei ellátás  
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 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás  
889925 Támogató szolgáltatás 
889926 Közösségi szolgáltatás (pszichiátriai betegek részére) 
889969 Egyéb speciális ellátások” 

 

5.  A Társulási megállapodás 6.2.5 ponttal kiegészül és az eredeti 6.2.5 - 6.2.13 pontok 
számozása 6.2.6 - 6.2.14. pontra módosul:  
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„6.2.5.   Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk 
és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára 
képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az 
önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából 
nyújtott ellátás.”  

 

6.  A Társulási megállapodás 8.6. ponttal kiegészül és az eredeti 8.6. – 8.14. pontok 
számozása 8.7. – 8.15. pontra módosul: 

 „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.”  

 

7.  A Társulási megállapodás 9.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 „9.2. A társuláshoz csatlakozni az év első napjával lehet, feltéve, hogy a csatlakozó 

önkormányzat ebbéli szándékát legalább két hónappal korábban jelezte. A társuláshoz 
év közben 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.” 

 

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

 

Határidő: 2012. szeptember 1. 
Felelős: Kómár József polgármester 

 
146/2012.(VII.23.) 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, Balassi B. u. 14.) 
5.3. Működési területe a társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az alábbiak 

szerint: 
 

a közösen fenntartott intézmény 
tevékenységi köre: 

működési terület: 

családsegítés Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

gyermekjóléti szolgálat Csány, Hatvan, Kerekharaszt, Nagykökényes, 
Boldog 

védőnői szolgálat Hatvan, Kerekharaszt 
család-és nővédelmi egészségügyi Hatvan, anyatejgyűjtő feladat-ellátási megállapodás 
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gondozás alapján: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hort, Heréd, 
Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya, 
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó 

bölcsődei ellátás Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

házi segítségnyújtás Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

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

szociális étkeztetés Hatvan 
nappali szociális ellátás Hatvan, a Fogyatékosok Nappali Intézménye 

Boldog, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes, Csány  
támogató szolgálat  Hatvan, 

támogató szolgálatra vonatkozó feladat-ellátási 
megállapodás alapján Kerekharaszt 

egyéb szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Hatvan 

szociális, gyermekvédelmi, 
gyermekjóléti intézményekben végzett 
egyéb speciális ellátások 

Hatvan 

 
6. A társulás által fenntartott intézmény tevékenységi köre, feladatai: 

6.1. A társulás által fenntartott intézmény tevékenységi köre: 
szakfeladat száma: szakfeladat megnevezése: 

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
(Védőnői Szolgálat működtetése, Anyatejgyűjtő Állomás)  

869042 Ifjúsági-egészségügyi gondozás (Iskola-egészségügyi Szolgálat 
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat) 

889101 Bölcsődei ellátás  

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 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás  

889925 Támogató szolgáltatás 



~ 296 ~ 
 

889926 Közösségi szolgáltatás (pszichiátriai betegek részére) 

889969 Egyéb speciális ellátások 
 
6.2 A társulás által fenntartott intézmény feladatai: 
6.2.1. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
Védőnői Szolgálat  
Védőnői Szolgálat működtetése A Védőnői Szolgálat feladata - az egészségügyi alapellátás 
részeként – egészségnevelés, tanácsadás és gondozás. A családok egészségének megőrzése, a 
betegség kialakulásának megelőzése, valamint az egészség helyreállítása céljából fejti ki tanácsadó, 
egészségnevelő, gondozási tevékenységét. 
Anyatejgyűjtő Állomás 
Az Anyatejgyűjtő Állomás feladata a többlet anyatej gyűjtése, valamint a rászoruló csecsemők 
szükség szerinti anyatejjel való ellátása. 
A 3-6 év közötti korosztály pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres figyelemmel kísérése, 
akut egészségügyi ellátása a következő bekezdésben említésre kerülő Iskola- egészségügyi 
Szolgálat alapfeladatai közé tartozik. 
6.2.2. Ifjúsági-egészségügyi gondozás: 
Iskola-egészségügyi Szolgálat 
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 
Az Iskola-egészségügyi Szolgálat és az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat alapfeladata az iskolás 
korosztály (6-18 éves) pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres figyelemmel kísérése, akut 
egészségügyi ellátása. A tanulók egészségügyi ellátásán kívül környezet-egészségügyi, élelmezés-
egészségügyi, balesetvédelmi, egészségnevelési és pályaválasztási tanácsadási feladatokat is végez. 
6.2.3. Bölcsődei ellátás  

Az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek 
számára. Feladata a 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.  

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. 



~ 297 ~ 
 

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; 
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 
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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 
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 
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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 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. 
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8.12. Támogató szolgálat 

A társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: 
üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetéséről szóló 
törvényben biztosított normatív támogatáson, valamint az intézmény saját bevételén felül 
szükséges pénzügyi fedezet 100%-át a gesztor önkormányzat biztosítja. A támogatás konkrét 
összegét a gesztor önkormányzat képviselő-testülete tárgyévi költségvetési rendeletében 
állapítja meg.  

8.13. Közösségi pszichiátriai ellátás (pszichiátriai betegek részére) 
A közösségi pszichiátriai ellátás tekintetében a társult tagok az intézmény működési 
költségeihez a következő módon járulnak hozzá: üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar 
Köztársaság tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben biztosított normatív támogatáson, 
valamint az intézmény saját bevételén felül szükséges pénzügyi fedezet 100%-át a gesztor 
önkormányzat biztosítja. A támogatás konkrét összegét a gesztor önkormányzat képviselő-
testülete tárgyévi költségvetési rendeletében állapítja meg.” 

8.14. Egyéb speciális ellátások 
A társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: 
üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetéséről szóló 
törvényben biztosított normatív támogatáson, valamint az intézmény saját bevételén felül 
szükséges pénzügyi fedezet 100%-át a gesztor önkormányzat biztosítja. A támogatás konkrét 
összegét a gesztor önkormányzat képviselő-testülete tárgyévi költségvetési rendeletében 
állapítja meg.” 

 

9. Csatlakozás, megszűnés 
9.1. A társuláshoz történő csatlakozásra, a társulásból történő kiválásra, a felmondásra és a társulás 

megszüntetésére a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény rendelkezései irányadóak. 

9.2 A társuláshoz csatlakozni az év első napjával lehet, feltéve, hogy a csatlakozó önkormányzat 
ebbéli szándékát legalább két hónappal korábban jelezte. A társuláshoz évközben csatlakozni 
abban az esetben lehet, ha a társulás új feladat ellátását vállalja. A csatlakozás elfogadásához 
a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése 
szükséges. 

9.3. A társulás megszűnik: 
 ha a képviselő-testületek minősített többségű határozatukkal, közös megegyezéssel 

megszüntetik; 
 amennyiben a megállapodást bármelyik fél felmondja; 
 bíróság jogerős döntése alapján. 

9.4. Jelen társulási megállapodást a felek a naptári év utolsó napjával, december  
31-i hatállyal mondhatják fel, melyről szóló minősített többséggel hozott képviselő-testületi 
határozatot 3 hónappal korábban – szeptember 30-ig – kell meghozni és a társult képviselő-
testülettel közölni. 

9.5. A társulás megszűnése esetén: 
 a társult önkormányzatok költségvetési hozzájárulásából származó, esetlegesen keletkező 

vagyonszaporulatot a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény közös tulajdon 
megszűnésére vonatkozó szabályai szerint osztják meg; 

 az elszámolás tekintetében a megszűnés időpontját követő 30 napon belül megállapodnak. 
 

10. A társulás ellenőrzése 
10.1. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a feladatellátás, a feladatellátás 

költségterve, a pénzügyi hozzájárulás befizetése, az előirányzat-felhasználás, az elszámolás 
ellenőrzésére a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottságát és belső 
ellenőrzését jelölik ki. 
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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. március 20. 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.) 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.) és a ……./2012. (…….) számú határozata 
Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testület 
………………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.) 
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.) és a ……./2012. (…….) számú határozata 
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testület 
………………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.) és ……./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.) és ……./2012. (…….) számú határozata 
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testület 
………………számú határozata  
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testület 
………………számú határozata  
Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testület 
………………számú határozata  
 
Hatvan, 2012. ………. 
_____________________________  _______________________________ 
Boldog Község Önkormányzata   Csány Község Önkormányzata 
képviseli: Püspökiné Nagy Erzsébet   képviseli: Medve István polgármester 
           polgármester  
_______________________________ _______________________________ 
Ecséd Község Önkormányzata   Hatvan Város Önkormányzata 
képviseli: Maksa Mátyás polgármester  képviseli: Szabó Zsolt polgármester 
______________________________ ________________________________ 
Heréd Község Önkormányzata   Hort Község Önkormányzata 
képviseli: Kómár József polgármester  képviseli: Kerek Oszkár polgármester 
_______________________________ ________________________________ 
Kerekharaszt Község Önkormányzata  Nagykökényes Község Önkormányzata 
képviseli: SzabóÁdám polgármester   képviseli: Gáspár Tamás polgármester 
_______________________________ ___________________________________ 
Petőfibánya község Önkormányzata   Rózsaszentmárton Község Önkormányzata 
képviseli: Juhászné Barkóczy Éva   képviseli: Sipos Jánosné polgármester 
              polgármester 

_______________________________ 
Zagyvaszántó Község Önkormányzata 
képviseli: Fekete László polgármester 
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III. Napirendi pont 
 

Tájékoztató az ÉMOP-2009-4.1.1/A új orvosi rendelő építése Heréden pályázathoz  
kapcsolódó közbeszerzési eljárás szabályszerűségének ellenőrzéséről készült  

belső ellenőri jelentésről 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A közbeszerzési eljárás ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentést megküldte a belső ellenőr cég 
VINCENT AUDITOR Kft., mely jelentés összefoglalóját és javaslatait megküldtünk minden 
képviselőnek. A belső ellenőrzésekről minden esetben szoktuk a Képviselő-testületet tájékoztatni. 
Jogszabály előírja, hogy a közbeszerzési eljárásokat belső ellenőrrel kell vizsgáltatni. Most 
csütörtökön is lesz belső ellenőrzés, melynek keretében ugyanennek a pályázatnak a pénzügyi 
elszámolását fogja ellenőrizni. Az önkormányzat közbeszerzéseit szakemberrel végezteti. A belső 
ellenőr is ismeri a Perfectus Kft.-t - akivel az önkormányzat dolgozik - szakmailag jónak tartotta 
őket. Magában az ÉMOP orvosi rendelő közbeszerzési eljárásban semmi hibát nem talált a belső 
ellenőr, hanem csak azt kifogásolja, hogy a közbeszerzési tervünkben szerepelnek a becsült értékek, 
mert ez befolyásolhatja a pályázókat. A jelentést megküldte a Perfectus Kft.-nek is. Dr. Dóka Zsolt 
közbeszerzési szakértőnek viszont az volt a véleménye, hogy jobban szereti, ha a közbeszerzési 
tervben szerepelnek a becsült értékek. Elkészítette az intézkedési tervet, melyben vállalta, hogy 
2013-tól nem fog a közbeszerzési tervben szerepelni a becsült érték. A közbeszerzéssel 
kapcsolatban hozott döntések mind fenn vannak a herédi honlapon, de még a szerződések is, bárki 
megnézheti azokat. 
 

Kómár József polgármester 
 

A belső ellenőr maximálisan meg volt elégedve a lefolytatott közbeszerzési eljárással. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az ÉMOP-2009-4.1.1/A új 
orvosi rendelő építése Heréden pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás szabályszerűségének 
ellenőrzéséről készült belső ellenőri jelentésről a tájékoztatót, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a belső ellenőri jelentés tájékoztatóját 
elfogadta. 
 
 

IV. Napirendi pont 
 

Likvidhitel elhatározása EMVA IV. tengely Juhász kupa pályázathoz 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az első napirendi pontban ismertettük az általános tartalékalap alakulását. Ez a pályázat is 
utófinanszírozott mind a többi, azaz előre ki kell fizetni az össze számlát és csak utána hívhatjuk le 
a pályázati támogatást. 
 

Román Ernő gazdálkodási üi. 
 

Jelen állás szerint az önkormányzatnak 8 millió Ft-ja van lekötve. A számláinkon 3.041.000 Ft van, 
így összesen az önkormányzatnak 11.041.000 Ft szabad pénze van. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A tavalyi évhez képes annyi változás van, hogy az EMVA-s pályázatoknál nem kaptunk előleget.   
Az ÉMOP pályázathoz igényelt 30 millió Ft-os folyószámlahitel keretből egyszerre maximum csak 
12 millió Ft-ot használtunk fel. Most sem szeretnénk túl sok folyószámlahitelt igényelni. De mivel 
az igénylés időigényes, ezért gondoltuk, hogy minél előbb be kellene nyújtani a hitelkérelmünket, 
melyhez szükség van a Képviselő-testület döntésére is. 
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Kómár József polgármester 
 

Javasolja, hogy fedezetként egy nagyobb értékű ingatlant ajánljuk fel, mert így kevesebb lesz a 
hiteligénylési költség, ha csak egy értékbecslés lesz. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Már többször tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy megváltozott az államháztartási jogszabály, 
melynek értelmében az éven túli hitel felvételhez minisztériumi engedélyre van szükség. Ezért úgy 
tervezzük, hogy a megigényelt folyószámlahitelt december 31-ig vissza tudjuk fizetni, hogy ne 
kelljen kérni minisztériumi engedélyt. Abban az esetben, ha mégsem sikerül visszafizetni a 
folyószámlahitelt, akkor október-november környékén megkérjük a Minisztériumtól az engedélyt. 
Bízzunk benne, hogy minden a tervek szerint fog menni: a Juhász kupánál augusztus 20-ra 
tervezzük az átadást, siettünk a kifizetéssel és akkor még ebben az évben lebonyolítható az 
elszámolás. 
A multifunkciós irodai eszköz beszerzése megtörtént, már ki is fizettük a számlát, de majd csak 
augusztusban hívható le a pályázati támogatás. 
A másik változás a tavalyi évhez képest, hogy az intézmények pénze külön számlán van, azzal ettől 
az évtől nem rendelkezik az önkormányzat. A biztonságos és zökkenőmentes működés 
figyelembevételével kell a folyószámlahitel keretet meghatározni. A pénzügy szerint kb. 8 MFt 
folyószámlahitelre lenne szükség. 
 

Kómár József polgármester 
 

Szerinte nincs szükség csak 5-6 millió Ft-os folyószámlahitel keretre. Javasolja, hogy a 
folyószámlahitel fedezeteként pedig a hatvani úti szolgálati lakást ajánljuk fel, hiszen minden 
esetben az igényelt összeg kétszeresének megfelelő összegű fedezetet kell felajánlani. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A pénzügy arról is tájékoztatott, hogy a lekötött pénzünk kamatai fedezik a felvenni kívánt 
folyószámlahitel költségeit. Azt is beleírjuk a határozatba, hogy az EMVA IV. tengely keretében 
megvalósuló Juhász kupa és a II. Táncos-Dalos ZAGYVASÁG rendezvény pályázatok 
előfinanszírozására kívánja a Képviselő-testület igényelni a folyószámlahitelt, de csak a pályázati 
támogatások megérkezéséig. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a rövid lejáratú 
folyószámlahitel igénylését 8.000.000 Ft keretösszegben az EMVA IV. tengely pályázatok 
előfinanszírozására, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

147/2012.(VII.23.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EMVA IV. tengely 

 „Juhász-kupa megrendezésére alkalmas helyi sportpálya korszerűsítése”valamint, a 
 „II. Táncos- dalos ZAGYVASÁG – Heréd elnevezésű kulturális rendezvény” 
elnevezésű utófinanszírozású pályázatok keretében megvalósuló beruházások pénzügyi 
elszámolása következtében fellépő átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében 
felhatalmazza Heréd Község Polgármesterét és Körjegyzőjét a Hatvan és Vidéke 
Takarékszövetkezet számlavezető pénzintézettől 8 millió forint összegű folyószámlahitel 
felvételére. A hiteligénylés költségeit a korábban lekötött szabad pénzeszközök kamataiból 
finanszírozza a Képviselő-testület. 
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A hitelkeret igénybevehetőségének időtartama 2012.12.31., mely időpont a pályázati kifizetés 
elhúzódása esetén az államháztartási szabályok szerint engedélyezéssel meghosszabbítható. 

A hitel fedezeteként az önkormányzat 2012. évi saját bevételeit, a pályázatban részére 
megítélt támogatásokat, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő Heréd, Hatvani út 25.sz. 
alatti szolgálati lakást ajánlja fel. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az áthidaló éven belüli folyószámlahitel 
alakulásáról és a pályázati támogatás folyósításáról tájékoztatást adjon. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012.12.31. 

 

V. Napirendi pont 
 

Heves Megyéért kitüntető címre javaslattétel 
 

Kómár József polgármester 
 

Az idei évben is megkereste az önkormányzatot a Heves Megyei Közgyűlés, hogy tegyen javaslatot 
a Heves Megyéért kitüntető címre egyéni és közösségi kategóriában. Javasolja, hogy a korábbi 
éveknek megfelelően a Képviselő-testület a Herédi Népdalkör Egyesületet és Lőrinczi Enikő 
karatékát terjessze fel a kitüntető címre. A tavalyi évben a kitüntető címhez nem járt pénzjutalom.    
A legutolsó információ alapján ebben az évben lesz pénzjutalom is. A Herédi Népdalkör 
Egyesületet ötödször, Lőrinczi Enikőt pedig negyedszer terjesztjük fel a kitüntető címre. 
Reménykedjünk benne, hogy most már sikerül elnyerni ezt a címet. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ha sikerülne a Herédi Népdalkör Egyesületnek elnyerni a kitüntető címet, akkor várhatóan az 
önkormányzattól is kevesebb támogatást fognak kérni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Heves Megyéért 
kitüntető címre való felterjesztést, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

148/2012.(VII.23.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Heves Megyei 
Közgyűlés által alapított Heves Megyéért Kitüntető Díjra magánszemélyként 
Lőrinczi Enikő herédi lakos sportolót, közösségi elismerésre a Herédi 
Népdalkör Egyesületet javasolja. 
 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 
felterjesztést tegyék meg. 
 

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: 2012.07.30. 

 
 

Kómár József polgármester 7 perc szünetet rendel el. 
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VI. Napirendi pont 
 

Kérdések, egyebek 
 

 Római Katolikus Egyház többlettámogatási kérelme templom fűtéséhez 
 

(Kérelem írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A februári ülésen a Képviselő-testület 300.000 Ft-os támogatásban részesítette a Római Katolikus 
Egyházat. Most megérkezett az Egyház többlettámogatási kérelme, melyben a templomfűtés 
korszerűsítéséhez kérik a további támogatást. A többlettámogatást az általános tartalékalapból 
tudjuk biztosítani. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Római Katolikus Egyház 
700.000 Ft-os többlettámogatását, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

149/2012.(VII.23.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Római Katolikus Egyház 
Herédi Plébániája kérelmére, a működési költségeikhez a 28/2012.(II.13.) sz. 
határozatával már jóváhagyott 300.000 Ft támogatás fölött további 700.000 Ft 
támogatást biztosít a templom elektromos fűtéskorszerűsítéséhez a 2012.évi 
költségvetés általános tartaléka terhére. 
 
A 2012.évi 1 MFt támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylatokkal kell 
elszámolni. 
 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a határozat szerinti megállapodás 
aláírására és a támogatás igény szerinti utalására. 
 
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
 
Felelős: értesítésre: körjegyző; 
      támogatásra: polgármester; 
Határidő: értesítésre: 15 nap; 
         folyósításra: 2012.12.31. 

 
 
 

 Herédi Labdarúgó Klub többlettámogatási kérelme 
 

(Kérelem írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A Herédi Labdarúgó Klubból szintén a februári ülésen 1.500.000 Ft támogatásban részesítettük. 
Most újabb 1.000.000 Ft támogatást kérnek működéséhez, mert közüzemi díjakat és nevezési 
díjakat kell fizetniük. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Velük már megkötöttük a támogatási szerződést, mert már utaltuk nekik a támogatást, így a 
többlettámogatás biztosítása miatt majd módosítani kell a szerződésüket. A többlettámogatást az 
általános tartalékalap terhére tudja biztosítani a Képviselő-testület. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Labdarúgó Klub 
1.000.000 Ft-os többlettámogatását, szavazásra teszi. 
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A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

150/2012.(VII.23.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herédi Labdarúgó Klub 
kérelmére, a Klub 2012.évi működési költségeihez a 27/2012.(II.13.) sz. határozatával 
jóváhagyott 1.500.000 Ft támogatás fölött 1.000.000 Ft többlettámogatást biztosít a 
2012.évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
 

A 2012. évi 2,5 MFt támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylattal el kell számolni. 
 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a támogatási megállapodás 
módosítására és a többlettámogatás igény szerinti folyósítására. 
 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról és a támogatott 
szervezetet értesítse. 
 

Felelős: értesítésre: körjegyző; 
      folyósításra: polgármester; 
Határidő: értesítésre: 15 nap; 
         folyósításra: 2012.12.31. 
 
 Palóc Vágta nevezés 

 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Korázd községben lesz a Nemzeti Vágta északi régiójának előfutama a Palóc Vágta, melyre 
meghívást kaptunk. Véleménye szerint az első két helyezett automatikusan bekerül a szeptember 
15-i Nemzeti Vágta futamára. Örül, hogy Heréden és Nagykökényesen is kedvezően álltak a 
képviselők ehhez a lehetőséghez. A kedvezményes 75.000 Ft-os nevezési díjat július 15-ig kellett 
befizetni, melynek eleget is tettünk. A rendezvényszervező EurAgro Kft. arról tájékoztatta a 
napokban őt, hogy még hiányzik négy nevezés ahhoz, hogy a futam megrendezésre kerüljön. Az 
első elgondolás az volt, hogy Heréd és Nagykökényes közösen nevez erre a Vágtára. Most arra 
lenne szükség, hogy külön nevezzen Heréd és külön Nagykökényes, ha most beleegyezik a 
Képviselő-testület, hogy egyedül állja a nevezési díjat. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Egy istállótól két ló indítása igen költséges nem biztos, hogy az istálló tudja biztosítani a 
felkészítéshez szükséges feltételeket. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Képviselő-testülettől azt kéri, hogy hozzon egy olyan határozatot, melyben vállalja, hogy szükség 
esetén, ha ez a nevezés hiányzik az induláshoz, akkor a 75.000 Ft nevezési díj teljes összegét is 
vállalja. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Ha már elhatároztuk, hogy indulunk a futamon, ne álljunk el tőle, akkor sem, ha a teljes nevezési 
díjat a herédi önkormányzatnak kell egyedül megfizetni. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Mekkora maga a táv? 
  

Orbán Gábor képviselő 
 

Általában három kör szokott lenni. 
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Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Palóc Vágtán való 
indulásról a körjegyző asszony által ismertetet határozati javaslatot, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

151/2012.(VII.23.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Vágta 
előfutamaként 2012.08.18.-án Kozárdon megrendezendő Palóc Vágtán 
Heréd nevezését támogatja és a Nagykökényes községgel közös, szükség 
esetén önálló nevezés költségeihez 75.000 Ft összeget biztosít a 2012.évi 
költségvetés általános tartaléka terhére. 
 
Felkéri a Képviselő-testület polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012.08.18. 

 
 

 Vízmű Zrt. közgyűlésben eseti meghatalmazásról és a Baucont ügyről tájékoztatás 
 

Kómár József polgármester 
 

Járt nála Gondos István Heves Megyei Közgyűlés frakcióigazgatója, aki azért jött, hogy egy eseti 
megbízást kérjen tőle, mellyel felhatalmaz egy ügyvédet, hogy képviseljen bennünket a Heves 
Megyei Vízmű Zrt. közgyűlésén. Feltett szándékuk, hogy a jelenlegi Heves Megyei Vízmű Zrt. 
vezetőségét leváltsák. Korábbi években is volt már erre próbálkozás. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző asszony ismereti az eseti meghatalmazást a Képviselő-
testülettel. 
 

Kómár József polgármester 
 

Magyarországon több mint 400 vízszolgáltató van, melyet 2014. június 30-ig az állam szeretne        
3 vízszolgáltatóra csökkenteni, a három fő tájegységnek megfelelően, központosítás lesz ott is. 
Hatvan város felmondta a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel kötött szerződését és átállt a ceglédi 
vízszolgáltatóhoz. Heréd nem teheti meg, hogy szolgáltatót vált, mert akkor nem lenne, aki a 
csatornaművünket üzemeltesse. A Baucont vagyont megvásároló MILLER-ING Kft. is jól fog járni, 
mert a magánkézben lévő csatornavagyont előreláthatólag az állam ki fogja sajátítani. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ezt már korábban is tudtuk, hiszen amikor a Baucont ügy egyeztetésén itt volt Dr. Bánhidy úr,         
a Heves Megyei Vízmű Zrt. vezérigazgatója már akkor elmondta, hogy ez szerepel a Kormány 
tervei közt. 
 

Kómár József polgármester 
 

Jelen pillanatban minden település vízmű vagyonának felmérése folyik. A felmérés után a vízmű 
vagyon nagyságának megfelelően fog kapni az önkormányzat pénz a kisajátított vízmű vagyonért. 
Heréd jól fog járni, hiszen öt kútja van és ezekből a kútjaiból számos más település is kapja az 
ivóvízét. 
 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Itt tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Baucont ügyben az ÁFA kérdése miatt kért NAV 
állásfoglalás megérkezett. Az állásfoglalás szerint senkinek sem kell ÁFÁ-t fizetnie. Így az 
önkormányzat, ha aláírják a szerződést visszakaphatja a befizetett 2,7 millió Ft előlegét, mellyel 
szabadon rendelkezhet. Jó volt, hogy annak idején az önkormányzat kifizette az 40.000 Ft-os 
felszámolási díjat, mert így az előleget vitatott követelésként, de nyilvántartásba vették.                   
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A visszakapott támogatásról majd szabadon rendelkezhet az önkormányzat, mert azt nem a 
talajterhelési számlánkról fizettük. 
Az áprilisi ülésünkön a MILLER-ING Kft. képviselője is részt vett, ahol is felajánlották a cég 
képviselőinek, hogy betekinthetnek az önkormányzatnál lévő iratokba. Ez meg is történt a múlt 
héten. Találtak olyan dolgokat, melyeket érdekesnek találtak. Több iratról kértek másolatot, melyről 
iratjegyzéket készítettünk. 
 

Kómár József polgármester 
 

Azt furcsállja, hogy míg korábban sürgették a megállapodás aláírását most már nem olyan sürgős a 
részükről a megállapodás aláírása. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Visszatérve még a VÍZMŰ Zrt.-ben az eseti meghatalmazásra, a polgármester úr ráírta a 
meghatalmazásra, hogy a meghatalmazott ügyvéd semmilyen költséget nem kért 
ellenszolgáltatásként. 
 
 

 Tájékoztató beutalási rend változásáról 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megküldte a hivatal részére is a beutalási rend változásáról 
szóló körlevelét. Az új jogszabályt július 1-jétől kell alkalmazniuk a háziorvosoknak. Akit érdekel a 
beutalási rend változása, betekinthet az iratba. 
 
 

 Evangélikus Egyház támogatásáról 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Egyházasdengelegről az Evangélikus Egyház a Herédi Fíliája 2011. évi elszámolását megküldte, 
így az Evangélikus Egyházzal is megköthető a támogatási szerződés és utána megkaphatják a 2012. 
évben részükre megszavazott 100.000 Ft-os támogatást, mellyel jövőre szintén el kell számolniuk. 
 
 

 Dr. Bánkúti Gábor telekvásárlásával kapcsolatban tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Dr. Bánkúti Gábor úr pályázata nyert, így a szerződésének megfelelően megküldte az 
önkormányzatnak a költségvetésünkben is szereplő 1 millió Ft-ot, így már csak a havi részletekben 
fizetendő összeget kell megfizetnie. Az ügyvéd úr egy dologban kérte még az önkormányzat 
segítségét mégpedig, hogy szeretné megosztatni a telkét magán úttá és beépítetlen területté, 
melynek oka hogy az önkormányzat rendezési terve szélesebb utat ír elő az ingatlan előtt, mint most 
neki van. Az építési engedély megadásához szükséges ez a megosztás. Mivel a telken az 
önkormányzatnak jelzálogjoga van elidegenítési és értékesítési tilalommal, ezért nyilatkozni kellett 
arról, hogy a megosztás után melyik területre kerüljön ez a jelzálogjog. Természetesen a beépítetlen 
területre kértük az áthelyezést, így a 795/1-es hrsz.-ről átkerült a 795/5 hrsz-re. 
 

Kómár József polgármester 
 

Látta a terveket, ha az megvalósul ott egy gyönyörű szép épület lesz. 
 
 

 Gombatermesztő üzemmel kapcsolatban tájékoztatás 
 

Kómár József polgármester 
 

Legutolsó telefonos beszélgetésükkor arról tájékoztatta a vállalkozó, hogy rendeződött a 
vállalkozása anyagi helyzete, így folytatódhatnak az építkezési munkálatok. Bár némi csúszással, de 
fog működni az üzem. 
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 Hivatalban klíma kiépítéséhez támogatás kérése 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A 2012. évi költségvetésben terveztük 200.000 Ft+ ÁFA-t a hivatalban klíma kiépítésére. Az elmúlt 
időszakban tartósan meleg volt, ezért indokoltnak látták, hogy a tervezett feladatot megvalósítsuk. 
Két helyről is kértek árajánlatot klímavásárlásra és kiépítésre. Az árajánlatok kérésénél figyelembe 
vették azt is, hogy energiatakarékos, jó minőségű és korszerű klímákat vásároljuk. Építési engedélyt 
nem kell rá kérni és bejelenteni sem kell, csak az a szabály, hogy a homlokzaton két méternél 
magasabbra kerüljenek a kültéri egységek. A kapott árajánlat alapján az egyik helyről nettó 421.000 
Ft-ba kerülne, a másik helyről 334.000 Ft-ba kerülne három helyiségbe a klíma kiépítése. Ha a 
Képviselő-testület ad további 134.000 Ft + Áfa-t, akkor a tervezett vásárlást és kiépítést meg 
tudnánk oldani.  
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hivatalban klíma 
kiépítéséhez a többlet előirányzat biztosítását, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

152/2012.(VII.23.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Körjegyzőségi Hivatal 4 irodájában klíma kiépítési munkákhoz a 
2012. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzaton felül további 150.000 
Ft előirányzatot biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére.  

 
Az előirányzat módosítására a 2012. évi I-III. negyedévi költségvetési 
rendeletmódosítással kerül sor. 

 

 Járások kialakításával kapcsolatban tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A járásokkal kapcsolatban július 1-ig kellett készíteni egy széles körű felmérést a Hivatal 
működéséről, ügyeink számáról, a köztisztviselőkről, melynek eleget is tettünk. Előtte már a Hivatal 
informatikai felmérése is megtörtént, melyet informatikusunk Holecz Tamás készített. 
 

Kómár József polgármester 
 

Szabó Zsolt hatvani polgármesterrel, országgyűlési képviselővel is beszélgettek már erről. Ő azt 
mondta, hogy folynak már a hatvani hivatalban a munkák a járási hivatal kialakításával 
kapcsolatban. 
 
 

 Állami Számvevőszék ellenőrzéséről 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Múlt héten a hivatalba érkezett egy levél az Állami Számvevőszéktől, melyben közölték velünk, 
hogy jönnek vizsgálni az önkormányzatok belső kontrollrendszerét és a belső ellenőrzés működését. 
Az önkormányzat sok szabályzattal rendelkezik, így reméli ebből nem lesz probléma.                     
A vizsgálatnak az is az egyik célja, hogy megnézzék képesek-e a kisebb önkormányzatok a 
jogszabályi előírásnak megfelelni-e témakörben vagy esetleg van olyan nagyobb feladat, melyet a 
kisebb önkormányzatok nem képes teljesíteni. Rengeteg adatot kérnek be, melyet fel kell töltenie a 
megadott helyre július 27-ig. Olyan sok mindent kérnek tőlünk, hogy tájékoztatásuk szerint 5 napot 
igényel a teljes feltöltés. Ismerteti az ellenőrzés menetét. 
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 2111. számú úttal kapcsolatban 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Az útra nyíló bejáróknál nagy a szintkülönbség. Többen kérdezték tőle, hogy az is szintbe fogják 
hozni? 
 

Kómár József polgármester 
 

Igen a bejárókat is rendbe fogják hozni, annak megfelelően, hogy az útfelújítás előtt aszfaltozott 
volt-e van sem. Akinek nem volt leaszfaltozva annak a bejáróját betonnal vagy hengerelt 
kavicsággyal fogják szintbe hozni. A Kökényesi úti buszmegállót a lakossági kérésének 
megfelelően feljebb helyezték el, már nem állnak meg a buszok a Petőfi utcai kereszteződésben.      
A Hatvani úton is mindkét oldalon szépen megcsinálták a buszmegállót. Sőt telefonon beszélt a 
Volán vezérigazgatójával, Úti Csabával és kérte, hogy az új rendnek megfelelően közlekedjenek a 
buszok. A faluban több helyen van nagyobb kátyú, melyre pénzt kell keresni, mert a kátyúk 
betömését meg kell oldani. 
 
 

 ÉMOP útpályázattal kapcsolatban tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Kapott az önkormányzat egy értesítést, mely szerint forráshiány miatt most nem részesülhettünk a 
támogatásból, de az elutasított pályázatunkat tartaléklistára helyezték. A kapott tájékoztatás szerint 
elfogyott az ez évi keret. Három lehetőség volt ezen a pályázaton vagy teljesen elutasították a 
pályázatot, ha nem volt megfelelő; vagy nyert, vagy ugyan megfelelő volt a pontszám, de már nem 
futotta a keretből így tartaléklistára került. Információink szerint a tartaléklistára helyezett 
pályázatoknál még van esély arra, hogy egy megemelt keretösszegből részesülhessenek. 
 

Kómár József polgármester 
 

A Kistérségből 5 település pályázott és egy sem nyert. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Az önkormányzati utakkal kapcsolatban annyi észrevétele lenne, hogy a régi TSZ irodánál régebben 
átvágták az utat és most megsüllyedt. Ha kátyúzunk azt is tegyük rendbe. 
 
 

 Falunapi rendezvénnyel kapcsolatban tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az első napirendi pontban volt róla szó, hogy a szeptember 8-i rendezvényre hangosításra kell kérni 
három helyről árajánlatot. Kérdezi a Képviselő-testülettől, hogy kitől kérjenek a rendezvény 
hangosítására árajánlatot? 
 

Kómár József polgármester 
 

Javasolja, hogy az egyik legyen az a vállalkozó akinél a herédi Ozibiusz Rihárd dolgozik, a másik 
legyen az a vállalkozó akinél a lőrinci Sebők Roland dolgozik és kérjünk még árajánlatot SOMA-
tól, aki korábban is hangosított már nálunk. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a szeptember 8-i 
rendezvény hangosítására ajánlattételi felkérését, szavazásra teszi. 
 
 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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153/2012. (VII.23.) képviselő-testületi határozata: 
 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a 2012. szeptember 8-án megrendezésre kerülő II. Táncos-Dalos 
ZAGYVASÁG és Falunap hangosítási feladatai ellátására az alábbi 
vállalkozásoktól kér árajánlatot: 
 

- Kóros Attila egyéni vállalkozó (Hatvan); 
- Brunner Péter egyéni vállalkozó (Hatvan); 
- Somogyi Zoltán egyéni vállalkozó (Hatvan). 

 
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert az ajánlatok bekérésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
Kómár József polgármester 
 

Legyen valaki neves meghívott fellépő? 
 

Kapuszta János képviselő 
 

Attól függ, mennyi pénzünk van a rendezvényre. 
 

Kómár József polgármester 
 

A falunapi rendezvényre a költségvetésben 400.000 Ft + Áfa van tervezve. A hangosításra 10.000-
20.000 Ft-ot lehet számolni; az idegen fellépőre 160.000 - 200.000 Ft-ot és ha akarunk tűzijátékot 
akkor arra is kell 200.000 – 250.000 Ft-ot számolni. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Kérjük fel Homonyik Sándort, ő is biztos eljönne. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A hangosítási ajánlattételi felhívásban segítségre lenne szükségünk, hiszen a specifikus részekhez 
mi nem értünk. Javasolja, hogy kérjük ebben segítséget a herédi rock zenekartól, hiszen ők is 
fellépnek az esti falunapon, hogy az ajánlatkérőben helyesen fogalmazzunk meg az előírásainkat. 
 

Kómár József polgármester 
 

Előbb a fellépő személyét kell tisztázni, mert csak utána tudunk tervezni a megmaradt pénzből. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Még további 200 fő részére ételt is kell rendelnünk, melyet azt mondtuk, hogy ebből a pénzből 
fogunk biztosítani. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Biztos, hogy kell még pluszba a 200 fős ételadag? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az volt a képviselői javaslat, hogy nemcsak a fellépőknek kell ételt biztosítani, hanem a 
lakosságnak is. A falunapra mennyi főre szoktuk főzni a gulyást? 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

200 főre készítettük mindig az ételt. A 600 adag biztos, hogy elég lesz. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A falunapi részre az óvoda is megfőzheti a gulyást, ha a Képviselő-testület úgy gondolja,ez a része 
nem pályázati elszámolás köteles. 
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György Istvánné alpolgármester 
 

A Kórus Találkozókor 30.000 Ft-ból megoldották a gulyáslevest. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Nem tartja jó öltetnek, hogy az óvodában készüljön az étel a lakosságnak, mert akkor azt fogják 
mondani, hogy nekik miért nem  ugyanaz a vállalkozó főzte az ételt. 
 

Kómár József polgármester 
 

Egyetért Papp Ákos képviselővel egy helyről rendeljük meg az ételt. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Laczik Ferenc nem tud nekünk segíteni a fellépővel kapcsolatban? 
 

Kómár József polgármester 
 

Neki csak egy közvetlen telefonszámra lenne szüksége, mert onnantól már ő is el tudja beszélni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Körültekintően kell eljárni a fellépőkkel és szolgáltatókkal, hogy rendben legyen a vállalkozásuk, 
mert a NAV rendre megkeres bennünket, hogy milyen kapcsolatban álltunk egyes vállalkozással. 
Mi pedig nem győzünk magyarázkodni. 
 

Kómár József polgármester 
 

A tűzijátékra majd úgy kérjük az árajánlatot, hogy ami a 200.000 Ft-ba belefér. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

A falunap rövidsége miatt kellene a tűzijáték a végére, mint egy csattanó. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ha az alpolgármester asszony véleményén vannak, akkor látványosnak kell lennie a tűzijátéknak. 
Viszont ha drágább fellépőt sikerül szerezni, akkor kevesebb összeg marad a tűzijátékra. 
 

Kómár József polgármester 
 

Ha a Kökényesi Nosztalgia Együttes hívjuk meg estére, akkor azok 30.000-40.000 Ft-ért eljönnek. 
De a TSZ vezetője Katona János is ígérte, hogy ad a falunapra támogatást az önkormányzatnak. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

A tavalyi évhez hasonlóan most is nagyon szívesen elvállalják a szeptember 8-i rendezvény 
egészségügyi ellátását. 
 

Kómár József polgármester 
 

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

Kmf 
 
 
 
 

Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 


