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Készült: 2010.március 23-án du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi 
ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna Zoltán, 
Gál Tiborné , Szabó Margit, Juhász Dávid,  Medve Éva, Pádár István képviselők (8  fő)  
 
Igazoltan távol maradt: Ködmön  Levente Gergely, 
                                       Magyar Vilmosné képviselők ( 2 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Balázs László jegyző, 
                                                       Toldi Ernő CSCKÖ elnök 
                                                        
 
Morvai István polgármester: 
 

 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 képviselő közül 8 fő  
megjelent. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalják meg: 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett javaslatra 
az alábbi határozatot hozza: 
 
16/2010.(III.23.)önkorm. képv.test. határozat: 
 
1./ A 2010.évre elnyert pályázatokhoz támogatási szerződések megkötése. 
     Előadó: Morvai István polgármester 
 
2./ Egyebek 
 
 

1.napirendi pont tárgyalása: 
 

 Morvai István polgármester : 

 

Elmondja a Képviselő-testület tagjainak, hogy az  ÉMOP-2009.3.1.3/A. (Észak-

magyarországi Operatív Program) településfejlesztés kiegészítésére benyújtott pályázat – a 
pályázat tárgya: Csány, Petőfi S. út felújítására, hrsz: 803. - fejlesztési forrás összetétele 
változott. Ezért a 2010.évi költségvetési rendelet módosítása is szükséges. Az ezzel 
kapcsolatos rendelet tervezetet a testület tagjai a meghívóval együtt megkapták. Kéri, hogy 
azt változtatás nélkül fogadják el. Kéri továbbá a testület tagjait, hogy a fejlesztési forrás 
összetételének változásáról is az előterjesztésben szereplő határozat tervezet alapján 
döntsenek, mert a támogatási szerződés csak így kerülhet aláírásra. 
 



A  képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 1 sz. mellékletét 

tartalmazó 2/2010.(III.23.)rendeletet alkotja az önkormányzat 2010. I. negyedévi előirányzat 

módosításáról 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

17/2010.(III.23.)önkorm. képv.test. határozat: 
 
 
Csány Község Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az ÉMOP-2009.3.1.3/A.(Észak-
magyarországi Operatív Program) településfejlesztés kiegészítésére pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Csány, Petőfi S. út felújítására, hrsz: 803. 
 
A fejlesztés megvalósulási helye: Csány, Faluközpont 
 

A fejlesztés forrás összetétele 
 

                                                                                       Adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010.év 

Saját forrás 2.614.866.- 

Hitel:                                     ------- 

Igényel támogatás: 23.533.788.- 

Egyéb forrás:                                     ------- 

Összesen: 26.148.654.- 

 
A képviselőtestület a 2010.évi saját forrás összegét az 2/2010.(III.23.) sz. rendeletben 
foglaltak alapján biztosítja, a helyi közutak fenntartása cím alatti összeg terhére. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: azonnal, 2010.augusztus 31. 
Felelős:   Morvai István polgármester 

 

 

 

 

2.napirendi pont tárgyalása: egyebek 
 
Morvai István polgármester : 
 
Elmondja a Képviselő-testület tagjainak, hogy Juhász Dávidné az Unió-Kaiser Söröző 
vezetője a részére megállapított bérleti díj mérséklése iránt kereste meg a testületet, az 
egyre nehezebb gazdasági helyzetre hivatkozva. Felolvassa a kérelmet. Kéri a testület 
tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Gál Tiborné képviselő: 
 
Támogatja a kérelmet, és javasolja a bérleti díj 25.000.-Ft-ra való csökkentését, mivel a 
településen az egyetlen vendéglátóhely, ahol közösségi rendezvények is tarthatók. A 
gazdasági válság miatt a településen a vállalkozók helyzete lényegesen nehezebbé vált. 
 
Morvai István polgármester : 
 
Megköszöni a hozzászólást és kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 



A képviselőtestület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
18/2010.(III.23.)önkorm. képv.test. határozat: 
 
Csány Község Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta Juhász Dávidné Csány, Hatvani 
út 1/1. szám alatti lakos kérelmét. Ez alapján a kérelmező által üzemeltetett Csány Község 
Önkormányzatának tulajdonában lévő unió-Kaiser Söröző (Csány, Gyöngyösi út 4.) bérleti 
díját 25.000.-Ft/hó összegben állapítja meg 2010. év vonatkozásában. A testület méltányolta 
és elfogadta a kérelmező azon indokát, hogy a gazdasági válság miatt a vállalkozást a 
korábbi bérleti díjért nem lehet gazdaságosan üzemeltetni. 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét ezen határozatnak megfelelően  a a 
bérleti szerződés módosítására. 
 
Felelős: Morvai István polgármester 
Határidő: azonnal és folyamatos 
 
 
 
Morvai István polgármester : 
 
Elmondja a Képviselő-testület tagjainak, hogy a Magyar utcai lakosok kérelemmel fordultak a 
testület felé, kérve az utcájuk szilárd burkolattal való ellátását.  Felolvassa a kérelmet. 
Javasolja a testületnek, hogy az eddigi gyakorlat szerint bírálja el a kérelmet, és támogassa 
azt, amennyiben a Magyar úti lakosok vállalják, hogy a bekerülési érték 10 %-át vállalják. 
 
Mivel más hozzászólás nem hangzott el a testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 
19/2010.(III.23.)önkorm. képv.test. határozat: 
Csány Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Magyar utcai lakosok által előterjesztett 
kérelmet. 
A képviselő-testület az utca szilárd burkolatának kiépítését támogatni csak úgy tudja, ha a 
Magyar utca lakói a bekerülési költség 10 %-át felvállalják, és ezen összeget az 
önkormányzat fejlesztési számlájára a beruházás megkezdése előtt befizetik. 
A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét az árajánlat beszerzésére és ezen 
határozat Magyar utcai lakosok részére történő megküldésére. 
 
Felelős: Morvai István polgármester 
Határidő: azonnal és folyamatos 
 
 
 
 
Morvai István polgármester : 
 
Ismerteti a HKKTT Társulási Megállapodásának módosítását, ismerteti továbbá a Szociális 
Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás létrehozására vonatkozó társulási 
megállapodás módosítását, előterjeszti továbbá a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.)  alapító okiratát a 
tervezett módosításokkal. 

 
Kéri a testület tagjait, változtatás nélkül fogadják azt el. 



Mivel más hozzászólás nem hangzott el a testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatokat hozza: 
 
 
20/2010.(III.23.)önkorm. képv.test. határozat: 
Csány Község Képviselőtestülete  megtárgyalta és elfogadta jelen jegyzőkönyv 2.számú 
mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását, 
egyúttal felkéri a munkaszervezet igazgatóját, hogy a Társulási Megállapodásnak 
megfelelően a Társulás és a Munkaszervezet SZMSZ-ét, valamint a Munkaszervezet Alapító 
Okiratát is érintő módosítások átvezetését a munkaszervezet végezze el. 

Határidő: 2010. március 31. 
Felelős: Morvai István polgármester  
 

 
 
21/2010. (III. 23.) önkorm. képv.test. határozat: 
 
A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás létrehozására 
vonatkozó társulási megállapodás módosítása 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti 
Intézményt Fenntartó Társulás létrehozására vonatkozó társulási megállapodás (a 
továbbiakban Megállapodás) módosítására vonatkozó előterjesztést megismerte, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Csány Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Megállapodás módosítását a 
következők szerint jóváhagyja: 
 

1. A Megállapodás 8.1.1. pontjában a „szociális és gyermekjóléti feladatainak” kifejezés 
„családsegítés, házi segítségnyújtás és gyermekjóléti feladatainak” kifejezésre 
változik. 

 
2. A Megállapodás 8.1.2. pontjában a „három vállalt feladat” kifejezés „kettő vállalt 

feladat” kifejezésre változik. 
 
3. a Megállapodás 8.4. pontjában „a Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetéséről 

szóló törvényben biztosított támogatáson felül szükséges pénzügyi fedezethez a 
társult önkormányzatok…” 

 szövegrész  

„a Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZOC-BF-09-JHS kódszámú, 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadása és állami 
támogatása c. pályázaton elnyert  támogatáson felül szükséges pénzügyi fedezethez 
a társult önkormányzatok…” szövegrészre változik. 

 
4. A Megállapodás 8.4. pontja kiegészül  „a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény 

által leigazolt számla alapján levont karbantartási költséggel csökkentve” 
szövegrésszel. 

 
5. A Megállapodás 8.4. pontjában szereplő „A gesztor önkormányzat a feladatellátás 

költségvetéséről a költségvetési tervezés időszakában előzetes egyeztetést folytat a 
társult települési önkormányzatokkal” mondat kiegészül „és a többcélú társulás 
munkaszervezete” kifejezéssel. 

 



6. A Megállapodás 8.4. pontjában törlésre kerül a következő mondat: „A helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 

8. §-a alapján igényelhető kistérségi kiegészítő normatívát a Hatvan Körzete Kistérségi 

Többcélú Társulás igényli, és havonta átadja a gesztor önkormányzatnak.” 

Határidő: 2010. április 1. 
Felelős: A Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás elnöke a társult 
önkormányzatok polgármesterei útján 

 
 
 
 
22/2010.(III.23.)önkorm. képv.test. határozat: 
 

 
Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testületét abban, hogy a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.) 
193/2009. (V. 28.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát 2010. április 
15-i hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja: 
1. Az alapító okirat 12. „A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon” 
pontjának 12.8. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
          „12.8.    Hatvan, Hajós Alfréd u. 1. (telephely): 3978/20 hrsz. 
           - telek: 2882 m2  
           - beépített alapterület: 1458 m2 

           - hasznos alapterület: 1114 m2 

           - Bölcsőde: férőhelyek száma 70 fő” 
                         
2. Az alapító okirat 12. „A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon” 
pontjának  12.10. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
          „12.10.   Hatvan, Mohács u. 3. (telephely): 2028 hrsz. 
            - telek: 909 m2   
            - beépített alapterület: 343 m2 

            - hasznos alapterület: 221 m2 

            - Bölcsőde: férőhelyek száma 24 fő”. 
 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen 
jegyzőkönyv 3.számú mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 
 
Határidő: 2010. március 26. (alapító okiratot módosító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján 
 
 
 
 
Morvai István polgármester : 
 
Elmondja a képviselő-testület tagjainak, hogy a CSCKÖ jelezte azon igényét, hogy az Arany 
János úton az önkormányzat tulajdonában lévő Pavilonok egyikét irodahelyiségként kívánja 
használni azon időszakban, amíg a székhelyén felújítási munkák történnek. Kéri a testület 
tagjait, hogy fogadják el a pavilonok egyikének átadását, mindaddig amíg az önkormányzat a 
helyiség hasznosítására bérlőt nem talál. 
A Képviselő-testület a bejelentést tudomásul veszi.  
 



Elmondja továbbá, hogy a Könyvtár külső-belső felújítását követően a bútorok és asztalok 
beszerzésére is sort kell keríteni. Kéri ennek tudomásul vételét.  A Képviselő-testület a 
bejelentést tudomásul veszi.  
 
 
 

Morvai István polgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő testületi ülést  16 órakor 
befejezettnek nyilvánítja. 
 
 
 

Kmft. 
 
 

 
 
                Morvai István                                                                 dr. Balázs László 
                polgármester                                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Csány község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.03.23-án megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyv 1.sz. melléklete 

 

 

 
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

2/2010. (03. 23.) számú rendelete 
az önkormányzat 2010. I. negyedévi előirányzat módosításáról 

 
 
Az önkormányzat képviselőtestülete a központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök,     
saját    hatáskörben    végrehajtandó    előirányzat    módosítás   tudomásul   vételével, az 
államháztartásról   szóló   1992.   évi     XXXVIII.  Törvény    alapján    az    önkormányzat   
2010.   évi költségvetéséről   szóló   1/2010. (II. 15.) számú rendeletének   módosítására    
az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. §. 
 

(1.) Csány Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 345.530 eFt-ban határozza meg. 
 
       A kiadási előirányzatokon belül: 
     - Működési kiadást                                                                                     204.265 eFt-
ban 
        • Személyi juttatásokat                                              103.820 eFt 
        • Munkaadókat terhelő járulékokat                             26.820 eFt 
        • Dologi kiadásokat                                                     69.032 eFt 
        • Egyéb folyó kiadásokat                                              4.593 eFt, 
     - Támogatás értékű kiadásokat                                                                     5.081 eFt-
ban        
       • Támogatás értékű működési kiadást                            2.081 eFt 
        • Támogatás értékű felhalmozási kiadást                      3.000 eFt 
     - Véglegesen átadott pénzeszközöket                                                             1.213 eFt-
ban 
        • Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül      1.213 eFt 
     - Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatást, támogatást                  70.663 eFt-
ban 
     - Felhalmozási kiadásokat                                                                          45.621 eFt-ban 
        • Felújítási kiadásokat                                                 44.996 eFt 
        • Beruházási kiadásokat                                                   625 eFt 
      - Pénzügyi befektetések kiadásait                                                                2.138 eFt-
ban            
        • Részvények vásárlása                                                 2.138 eFt 
     - A tartalékokat                                                                                           16.549 eFt-ban 
        • Általános tartalék                                                      10.281 eFt 
        • Céltartalék                                                                   6.268 eFt 
     - A költségvetési létszámkeretet                                                                      50,0  főben 
     állapítja meg. 
 
 



 
 
 
 

2. §. 
(1.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
      -  bevételi fő összegét                      566 eFt-ban, 
      -  kiadási fő összegét                       566 eFt-ban 
      állapítja meg. 
 
 
 
 
(2.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenységének 
       - Működési kiadásait                                                                                         566 eFt-
ban, 
         • Személyi juttatásokat                                                         26 eFt-ban, 
         • Munkaadókat terhelő járulékokat                                       12 eFt-ban, 
         • Dologi kiadásokat                                                             514 eFt-ban, 
         • Egyéb folyó kiadásokat                                                      14 eFt-ban 
            hagyja jóvá, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozó határozatainak  
            megfelelően. 
 

3. §. 
 
 
(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének összesített bevételi fő  
    összegét 346.096 eFt-ban határozza meg az 1, 2/a, 2/b. számú melléklet szerint.. 
2) Az egy bekezdésben megállapított bevételeket intézményenként (címenként) a 3. számú  
    melléklet tartalmazza.  
 
 
 
Az önkormányzat összesített kiadásai 
 
                                                                        4, § 
 
(1) A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó  
      költségvetési szervenkénti (címenkénti) összesített kiadási fő összegét 346.096 eFt-
ban 
      határozza meg. 
      Jogcímenkénti részletezésben szintén az 1, 2/a, 2/b. számú melléklet tartalmazza. 
      Kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
(2) A képviselőtestület az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként az 5. számú  
     melléklet szerint állapítja meg, amelyből 
     Petőfi utca burkolatfelújítása                                                                      26.149 eFt 
     Ebből: 
     - ÉMOP-2009-3.1.3/A Kisléptékű településfejlesztési program kiegészítésére 
       támogatás                                                                                                       23.534 eFt 
     - Saját erő                                                                                                                               
2.615 eFt 
      
 



(3) A képviselőtestület Csány Önkormányzatának  három évre előre szóló költségvetési 
tervét  
    (gördülő tervét) a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg. 
      
 
 
 
Záró rendelkezések 
                                                                        5. § 
 
(1) A jelen rendelet 1. §.-a alapján a 2010. évi költségvetést megállapító 1/2010. (II. 15.) 
számú rendelet 3., 4. §-át módosítja úgy, hogy a 
 
- 1/2010. (II. 15) számú rendelet 
    1-4. számú melléklete helyébe a jelenlegi 1-4 sz. melléklet 
        7. számú melléklete helyébe a jelenlegi 5. sz. melléklet 
     16. számú melléklete helyébe a jelenlegi 6. sz. melléklet 
    lép. 
 

6. §. 
 

         (1.) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Csány, 2010. március 23. 
 
 
 
                        Morvai István sk.                                            Dr. Balázs László sk. 
                           polgármester                                                                jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

Csány község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.03.23-án megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyv 2.sz. melléklete 

 

 

 

Hatvan Körzete Kistérségi 
Többcélú Társulás 



  

 

  

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
 
 

Társulási megállapodása 
  

  

 

 

 

 

  

  

  

Alapítva: 1994 



Jelen megállapodás módosítja és egységes szerkezetbe foglalja az 1994. 
szeptember 29. napján kelt, 1999. június 9. napján,  2004. augusztus 25. napján, 
2005. május 11.napján, a 2006. április 26. napján, a 2006 december 4-én, a 2007. 
február 21. napján és a 2007. június 27. napján módosított Társulási megállapodást 
módosító okiratot, melynek keretében a hatvani kistérség önkormányzatai - a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41.§ (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-a alapján, az 1996. évi XXI. törvény, és ennek 
módosítása, a 2004. évi CVII. törvény, a 65/2004.(IV.15.) Kormányrendelet, a 
36/2005.(III.1.) Kormányrendelet alapján többcélú társulás keretében e 
megállapodásban foglaltak szerinti együttműködéssel biztosítják közszolgáltatási és 
területfejlesztési feladatok ellátását. 

 
      I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 
1. A Társulás neve: Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás  

Rövidített neve: HKKTT 
 
2. A Társulás székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3. 
 
3. A Társulás tagjai, azok székhelye, képviselője és lakosságszáma: 
 
Település neve Irányítószám Település Utca házszám Polgármester Lakosság 

Apc Község 3032 Apc Erzsébet tér 1. Gémes Gábor 2669 

Boldog Község 3016 Boldog Kossuth U. 8. Püspökiné Nagy 
Erzsébet 

3082 

Csány Község 3015 Csány Kossuth u. 2. Morvai István 2342 

Ecséd Község 3013 Ecséd Szabadság u. 
139. 

Süki Lóránt 3391 

Hatvan Város 3000 Hatvan Kossuth tér 2. Érsek Zsolt 22032 

Heréd Község 3011 Heréd Rákóczi u. 39. Kómár Jószef 2050 

Hort Község 3014 Hort Szabadság tér 40. Kerek Oszkár 3877 

Kerekharaszt 
Község 

3009 Kerekharaszt Bimbó u. 2. Szabó Ádám 1033 

Lőrinci Város 3021 Lőrinci Szabadság tér 26. Víg Zoltán 6047 

Nagykökényes 
Község 

3012 Nagykökényes Szabadság u. 37. Török László 612 

Petőfibánya Község 3023 Petőfibánya Bánya u. 3. Fekete László 2979 

Rózsaszentmárton 
Község 

3033 Rószaszentmárton Kossuth u. 1. Sípos Jánosné 2053 

Zagyvaszántó 
Község 

3031 Zagyvaszántó Ifjúság tér 1. Oldal Alfréd 2039 

 
4. A Társulás felügyeleti szerve:  A Heves Megyei Közigazgatási Hivatal – 3300 

Eger, Kossuth Lajos u. 9. – az 51/2005. (III. 24.) Kormányrendelet alapján 
törvényességi felügyeletet lát el a Kistérségi Fejlesztési Tanács tekintetében. 

 
5. A Társulás működési területe: a 3. pontban szereplő települési önkormányzatok 

közigazgatási területe. 
 
6. A Társulás bélyegzője: kör alakú, körben a Társulás nevének felirata, középen a 

Társulás szimbóluma. 



 
7. A Társulás nyitott, ahhoz más önkormányzatok, illetve azok jogi személyiségű 

társulásai - amennyiben egyetértenek a társulás céljaival és közös fejlesztési 
céljaival - szabadon csatlakozhatnak.  

 
8. A Társulás Pénzügyi-gazdasági feladatait Munkaszervezete látja el, amely jogi 

személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó 
jogszabályokat kell alkalmazni. A munkaszervezet működéséről annak SZMSZ-e 
rendelkezik. 

 
9. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az általa 

megjelölt elnökhelyettes látja el. 
 
10. A Társulásban résztvevő önkormányzatok hatáskörét, szuverenitását a Társulási 

Megállapodás nem érinti. 
 
11. A Társulás tevékenysége elsősorban a tagok közigazgatási területére terjed ki, 

kivéve, ha közös cél érdekében más önkormányzattal vagy önkormányzati 
társulással kerül kapcsolatba.  

 
12. A Társulás határozatlan időtartamra alakul a tag önkormányzatok képviselő-

testületeinek minősített többségi döntésével. Ezen időtartamon belül minimum 3 
év működési kötelezettséget vállal a területfejlesztési feladatok ellátására a 
Társulás megszűnése és tagi kilépés nélkül. 

 
13. A Társulás egyesületet, közcélú alapítványt, közhasznú társadalmi szervezetet 

hozhat létre, illetve abban tagként részt vehet. 
 
14. A társult tagok részt vesznek a térséget érintő településszintű feladatok 

végzésében. 
 
 
      II. 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI 
 

1. A Társulás célja:  
 

 Feltárni a térség társadalmi-gazdasági helyzetét, a folyamatos fejlődést biztosító 
potenciális erőforrásokat, elősegíteni a folyamatos fejlődést, a lakosság jobb 
életkörülményei javítására és a foglalkoztatás fejlesztésére, közszolgáltatási 
feladatokat végez a Települési önkormányzatok többcélú társulásairól szóló 
2004. évi CVII. törvény alapján: oktatás és nevelés, szociális ellátás, család-, 
gyermek-, és ifjúságvédelem, egészségügyi ellátás és területfejlesztés területén;  

 

 A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 10/C §. 
alapján ellátni a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait; 

 

 együttműködni a területfejlesztés intézményrendszerében működő szervekkel és 
szervezetekkel, az állami dekoncentrált szervezetekkel, a helyi gazdasági és civil 
szféra szereplőivel, kamarákkal; 



 

 elkészíteni a kibontakozási, fejlesztési programokat, megvalósíthatósági 
tanulmányokat; 

 

 közreműködni az infrastrukturális beruházások megvalósításában, a 
munkahelyteremtő és gazdaságfejlesztő beruházások előkészítésében és 
megvalósításában; 

 

 törekedni a kistérség települési önkormányzatai érdekeinek megjelenítésére, 
képviseletére és érvényesítésére. 

 
2. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak 
megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban 
rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze 
területfejlesztési feladataikat. 
 
A kistérségi társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a Társulás tagjai 
és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. 
Ennek keretében: 
 
a) Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, 

adottságait. 
 
b) Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 

figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok 
megvalósítását. 

 
c) A kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt 

nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi 
területéről benyújtott támogatási kérdésekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a 
jogkör a pályázati felhívásban is szerepel 

 
d) Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati 

társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési 
tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és 
megvalósítására. 

 
e) Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében, 

elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését 
erősítő felhasználását. 

 
f) Szükség szerint közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében. 
 
g) Koordinálja a kistérségben, a területfejlesztésben érdekelt szervezetek 

együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel. 
 
h) A kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a 

gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel 
kapcsolatos elképzeléseit. 



 
i) Folyamatos kapcsolatot tart a regionális, a megyei területfejlesztési tanács 

munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, az önkormányzati és 
térségi koordinátorokkal, tanácsadókkal, a kistérségben működő közigazgatási 
szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi 
források feltárása érdekében. 

 
j) Vállalja, hogy a Tanács b.)c.)d.) pontokban meghatározott ügyekben 

egyhangúlag dönt, ennek hiányában 30 napon belül megismételt ülésén a 
Társulás szavazati jogú tagjai minősített többségének támogató szavazatával 
dönt. 

 
k) Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, 

programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit 
illetően. 

 
l) Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési 

programok megvalósításához. 
 
m) Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára 

hatáskörrel rendelkező szervezeteknél. 
 
n) Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források 

igényléséhez. 
 
o) Amennyiben a feladat ellátása 3 éven belül megszűnik, úgy az adott feladatra 

jóváhagyott támogatást kamattal növelten kell visszafizetni a központi 
költségvetésbe. Visszafizetési kötelezettsége esetén a kamat az 
Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B.§ (2) bekezdése szerint 
számított összeg, amelyet a támogatás igénybevétele napjától a visszafizetés 
napjáig kell felszámítani. 

 
p) A Társulás a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-i fordulónappal a 

mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. 
 
3. A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól 
függően fokozatos bevezetéssel végzi. A Társulás keretében a fokozatosság nem 
vonatkozik az időközi jogszabály-változások folytán kötelezővé váló feladatokra.  
 
A Társulás működésének alapcéljaként rögzíti, hogy a teljességre törekszik, s e 
célnak rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat. 
 
4. A Társulás az 1. pontban meghatározott feladatellátása során:  

 szakmai és komplex program előkészítő; 

 javaslattevő; 

 programmenedzselő; 

 koordináló; 

 döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó 
tevékenységet folytat. 

        



5. A területfejlesztési feladatok tekintetében a Társulás a hatvani kistérségre 
egybevont adatbázist működtet. Az adatbázissal szemben támasztott követelmény, 
hogy alkalmas legyen a térségi, ágazati tervek, projektek elkészítésére, és biztosítsa 
a megalapozott elemzés feltételeit. 
 
Közoktatási feladatok ellátásában a Társulás szervező tevékenységével biztosítja, 
hogy a közoktatási feladatellátásában résztvevő önkormányzatok fenntartásában 
működő valamennyi közoktatási intézmény megfeleljen az átlaglétszámra vonatkozó 
feltételeknek. 
 
Ellátja a közoktatási szakszolgálati feladatok vonatkozásában a logopédia és a 
továbbtanulási tanácsadás feladatokat szolgáltatásvásárlással a Heves Megyei 
Önkormányzattal kötött  szerződés alapján.  
 
Szociális alapszolgáltatási feladatok tekintetében intézmény fenntartó társulási 
formában, 3 gesztor segítségével biztosítja a családsegítés, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat.  
A gyermekjóléti alapellátási feladatot tekintetében intézmény fenntartó társulási 
formában 2 gesztor segítségével biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást. 
 
Az egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódóan a Háziorvosi Központi Ügyelet 
ellátását szolgáltatásvásárlással biztosítja a kistérség 13 településén. Ezen kívül 
külön szerződés alapján a Központi Háziorvosi Ügyeletet ellátja Jászfényszaru és 
Pusztamonostor településeken. 
 
 
      III. 

A TÁRSULÁS  RÉSZLETES  FELADATAI 
 
              A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata 
 
1. A Társulás feladatainak megvalósítása során az e fejezet 2-6 pontjaiban foglaltak 
szerint jár el. 
       
2. A programok tervezése és előkészítése során figyelembe kell venni: 

- mely önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához; 
- mely egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és 

működtetése indokolt; 
- a szóba jöhető állami és nem állami külső és helyi források felkutatását; 
- A más kistérségekkel történő együttműködés lehetséges eljárásait és 

módozatait, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és hátrányaival 
vizsgálni kell; 

- a tervezés során feltárt érdekeket, a Társulás települései és más érintettek 
érdekviszonyait; 

- a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét. 
 
3. A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés 
során: 

- figyelemmel kíséri és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel 
kíséri, a szükséges hiánypótlásokat teljesíti); 



- gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges 
szerződések megkötéséről, a szabályozások előkészítéséről; 

- a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a 
pályázatok lebonyolításáról. 

 
4. A Társulás koordináló feladatkörében a cél megvalósulásáig a működtetés során 
valamennyi résztvevő munkáját összefogja, szervezi. 
 
5. A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során: 

- komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából, 
- a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű 

ellátás biztosítása céljából - a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és 
javaslattal tájékoztatja. 

 
6. A döntésekhez a Társulás felhasználja az információs térségi adatbázist, annak 
kialakításáig a Társulásban résztvevő önkormányzatok közreműködésével 
összegyűjti a szükséges adatbázisokat. 
  
7. A Társulás közszolgáltatási feladatok ellátására mikrorégió(ka)t és intézményi 
társulás(oka)t hozhat létre. 
 
7.1. Közoktatási feladatok ellátása terén: 

 térségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös 
alapfokú oktatási, pedagógiai és nevelési terveket készít a kistérségre 
vonatkozóan; 

 egyezteti az indítandó osztályok és az iskolák tanulócsoportjainak számát és 
együttes javaslatot készít a térség demográfiai adatai alapján a 
tanulócsoportok számára és létszámára; 

 előkészíti a közoktatási megállapodásokat, az óvodai nevelésben a 
gyermekek ellátási kötelezettségeit is figyelembe vevő megoldásokat dolgoz 
ki; 

 meghatározza a kistérség oktatási, fejlesztési irányait a térségi tervezés 
alapján és az előzőekben foglalt feladatok eredményeként a közös 
intézményfenntartás létrehozására és fejlesztésére tesz javaslatot; 

 kistérségi oktatási-nevelési intézkedési tervet készít; 

 pedagógiai szakszolgálati feladatokat lát el: logopédia, továbbtanulási-, 
pályaválasztási tanácsadást működtet; 

 kistérségi szinten óvoda vezetői, igazgatói, óvoda-iskolaközi szakmai 
munkaközösségeket, szakmai napokat szervez; 

 a helyben szokásos módon szakmai információs segítséget nyújt; 

 kistérségi közoktatási adatbázist működtet; 

 kihelyezett konferenciákat szervez; 

 kistérségi tanulmányi és sportversenyeket szervez. 
 
7.2. Szociális és gyermekjóléti alapellátás feladatának ellátása terén: 

 a többcélú társulás intézményfenntartó társulás formában működteti a 
kistérség területén a szociális tevékenységet: a családsegítés, házi 
segítségnyújtás, (mint kötelezően ellátandó 2 szociális feladatot) 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást (mint vállalt szociális 
feladatot); 



 intézményfenntartó társulás formában működteti a kistérség területén a 
gyermekjóléti szolgáltatást. 

 
7.3. Egészségügyi feladatok ellátása terén: 

 a kistérségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi központi orvosi ügyelet 
működtetése, melyen belül diszpécseri szolgálatot működtet a 
mentőállomással és a hatvani kórházzal közösen; 

 
7.4. Hulladékgazdálkodás: 

 a Heves megyei hulladék-gazdálkodási rendszerrel összhangban a 
hulladékkezelési közszolgáltatási rendszer összehangolására törekszik; 

 
7.5. Környezetvédelmi, természetvédelmi, településüzemeltetési feladatok: 

 a térségi környezetvédelmi programok összehangolása; 

 az állategészségügyi feladatok összehangolása; 

 törekszik a közérdekű növényvédelem közös megvalósítására; 

 a parlagfű elleni védekezés. 
 
7.6. Nemzetközi és térségi kapcsolatok: 

 a határon átnyúló kapcsolatok, határ menti együttműködések kialakításának 
elősegítése, támogatása; 

 a külföldi – elsősorban Európai Unió országaiba irányuló – térségi kapcsolatok 
kialakítása, működtetése. 

 
7.7. Írott és elektronikus média működtetése: 

 Hírlevél kialakítása; 

 Internetes portál működtetése e-kormányzat megszervezése. 
 

7.8. Közművelődési feladatok szervezése, koordinálása  

 szakmai információs rendszer és adatbázis összeállítása, működtetése; 

 a kistérség helyzetét javító pályázatokhoz, programokhoz való csatlakozás 
(esélyegyenlőtlenség csökkentése, kulturális turizmus, kulturális utak 
kialakítása, fejlesztése); 

 a kistérségben hagyományos vagy hagyományt teremtő programok 
szervezése, összehangolása 

 a kistérségi szintű közművelődési témájú pályázati terv sikeres megvalósítása- 
 

 
      IV. 
                                                     A TÁRSULÁS SZERVEI 
 
A Társulás szervei a Társulás Tanácsa, a Társulás elnöksége, elnöke, 
elnökhelyettese(i), a Társulás Pénzügyi Bizottsága, Területfejlesztési Bizottsága és 
Szociális Bizottsága, valamint a Társulás munkaszervezete. 

 
Társulási Tanács 

 
A Társulás vezető szerve a Társulás Tanácsa. A Tanács tagjai a társult 
önkormányzatok mindenkori polgármesterei. Ha a Tanács tagja, a polgármester 



akadályoztatva van, a Tanácshoz külön megbízás, illetve felhatalmazás nélkül az 
adott település képviselő-testületének alpolgármestere jár el az adott képviselő-
testület eltérő rendelkezésének hiányában. A helyettesként eljáró alpolgármester 
jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. 
       
A Tanács tagja a mindenkori polgármester, saját és az alpolgármester egy időben 
történő akadályoztatása esetén meghatalmazással, képviselettel az adott település 
képviselő-testületének tagját megbízhatja az adott képviselő-testület eltérő 
rendelkezésének hiányában. A meghatalmazás teljes körű, és részleges körű lehet. 
A részleges meghatalmazást írásban kell benyújtani, s annak a meghatalmazás 
terjedelmét egyértelműen és konkrétan tartalmaznia kell. 
 
                                                           Társulás Elnöksége 
 
A Társulás elnöksége 5 tagú, tagja az elnök, elnökhelyettes(ek) tisztségüknél fogva, 
továbbá a Társulás Tanácsa által az önkormányzati ciklus idejére megválasztott 2 
képviselő. A Társulási Tanács elnökségi tagja személyére bármely társulási 
tanácstag javaslatot tehet. A Társulási Tanács elnökségének tagja az lesz, aki az 
összes szavazatok számához viszonyított többségi szavazatot megkapja. Ha a 
megválasztható tagok számához viszonyítva több jelölt kapja meg a többségi 
szavazatot, akkor tag az, vagy azon javasoltak lesznek, aki vagy akik a legtöbb 
szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén az azonos szavazatot elnyerők 
között a sorrendet újabb szavazással kell eldönteni. Az újabb szavazás során a több 
szavazatot kapó válik az elnökség tagjává. A Társulás elnöksége segíti a Társulás 
elnökének és elnökhelyetteseinek a munkáját, közreműködik a Társulás Tanácsa 
ülésének előkészítésében, kapcsolatot tart a Társulás Tanácsa tagjaival, és 
közreműködik a döntések végrehajtásában. 
       
 
                                                              Társulás Elnöke 
 
A Társulás elnöke egyben a elnökség elnöke. Az elnököt a Társulási Tanács saját 
tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus idejére választják meg. Az elnök 
személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökének 
megválasztásához titkos szavazással zárt ülésen a Társulás eredeti szavazati 
számához viszonyított többség szükséges.  
A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása 
esetén a Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül az elnök által megjelölt 
elnökhelyettes látja el. 
Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzata határozza meg. 
                               
                  

Társulás Elnökhelyettese(i) 
 
A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai 
sorából elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettes(ek) 
személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot. Megválasztása zárt ülésen titkos 
szavazással történik. 



A Társulás elnökhelyettesének megválasztásához a Társulás összes szavazatai 
számához viszonyított többség kell. 
Több elnökhelyettes esetén a Társulás elnöke határozza meg azt, hogy melyik 
elnökhelyettes helyettesíti az elnököt. 
 

Bizottságok 
 

A Társulás a területfejlesztési célok megvalósítására, a gazdálkodás ellenőrzésére 
és a szociális feladatok ellátására munkabizottságokat hoz létre. A Szervezeti és 
Működési Szabályzat által meghatározott feladat és határkörrel a munkabizottságok 
éves munkaprogram alapján dolgoznak.  
       

 
Munkaszervezet 

 
A Társulás működési feladatait a székhelyén működő munkaszervezet látja el. A 
munkáltatói vagy megbízói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja. A munkaszervezet 
szervezeti felépítését és feladat- és hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza. 
 
 
      V. 

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE 
 

                                                     A Társulási Tanács ülései 
 
1. A Tanács a Társulás döntéshozó szerve. 
 
2. A Társulási Tanács üléseit évente minimum 4-szer, negyedévente, a Társulási 
Tanács által meghatározott időpontban tartja. 
 
3. A Társulási Tanács ülését az elnök köteles összehívni a tagok egynegyedének 
írásbeli kezdeményezése alapján a napirend megjelölésével. 
 
4. Az elnök köteles a Társulási Tanács ülését összehívni a Heves Megyei 
Közigazgatási Hivatal vezetője kezdeményezésére. Az elnök a 3. 4. pontokban 
meghatározott esetekben legkésőbb 5 napon belül köteles a Tanácsot összehívni. 
       
5. A Társulási Tanács összehívása, az ülés előkészítése, az előterjesztések tartalmi 
és formai elvárásainak meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza. 
 
6. A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az őt 
helyettesítő elnökhelyettes vezeti le. A határozatképességet a jelenléti ív alapján kell 
megállapítani. 
 
7. A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha a tagok többsége az ülésen jelen 
van. 
 



A döntés általában egyszerű szótöbbséggel történik, ahol minden tagnak egy 
szavazata van.  
 
Minősített: 2/3-os döntés szükséges: 

- a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásához; 
- a tagok hozzájárulása feletti döntéshez; 
- a gazdálkodással összefüggő költségvetés és beszámoló elfogadásához; 
- a munkaszervezet vezetőjének megbízásához és felmentéséhez. 

 
8. A Társulás munkáját a tagok gyűlése közötti időszakban 5 tagú elnökség szervezi.  
 
9. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az 
elnök és a társulási ülésen aláírásra kijelölt társulási tanácstag írja alá. A 
jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályzatot a Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza. 
 
10. A Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi 
fejlesztési tanácsként jár el és működésére a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglaltakat alkalmazza. 
                                                               

 
Az Elnökség 

 
Az elnökség üléseit a tanács ülése előtti időpontban, illetve szükség szerint tartja. 
Összehívásáról a Társulás elnöke gondoskodik. Az Elnökség feladatait a Szervezeti 
és Működési Szabályzat tartalmazza. 
 
 

Munkabizottságok 
 
 

A Bizottságok tagjait a Társulás tanácsa választja meg. Javaslattevő lehet bármely 
tag. A munkabizottsági tagok megválasztásához egyszerű többségi szavazat 
szükséges. Szavazategyenlőség esetén a Társulási Tanács Elnökség tagjai 
választására előírt szabályt kell alkalmazni. 
 

A./ Területfejlesztési Bizottság 
 
 

E megállapodásban rögzített területfejlesztési feladatok ellátását, a megalapozott 
Társulási Tanácsi döntések meghozatalát segíti elő, tagjainak száma 3 fő. 
 

 
B./ Pénzügyi Bizottság 

 
A Társulás gazdálkodásának ellenőrzésére, költségvetés tervező és beszámoló 
ellenőrzésére  Pénzügyi Bizottság működik, tagjainak száma 3 fő. 
 
      

C./ Szociális Bizottság 



 
A Társulás szociális feladatinak koordinálására, összehangolására, a tanács 
szociális feladatellátást érintő döntéseinek előkészítésére Szociális Bizottság 
működik, tagjainak szám 3 fő. 
      

Munkaszervezet 
 
A Társulás, a Társulási Tanács, és a Kistérségi Fejlesztési Tanács működési,  
területfejlesztési, közszolgáltatási feladatok ellátását előkészítő és végrehajtó 
szervezete a munkaszervezet, amely munkáját a Szervezeti és Működési 
Szabályzata alapján végzi.  
       
A munkaszervezetben külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint részt 
vehetnek a minisztériumoknak, illetve területi szerveiknek a kistérségben fejlesztési 
feladatokat ellátó hálózati munkatársai.        
  
A feladatellátásra a Társulás mikrorégió(ka)t, intézményi társulás(oka)t illetve saját 
intézményt hozhat létre. Ezek működését a Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza. 
 
 

VI. 
A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 
A társulás tagjának jogai 

 
1. Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, 

céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat 
megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában. 

 
2. Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 
 
3. Teljes joggal képviseli a tanács ülésén képviselője útján a saját önkormányzata 

érdekeit. 
 
4. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 
 
5. Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, 

tapasztalatait és információit. 
 
6. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást 

kötött. 
 
7. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított 

kedvezményeket. 
 
8. A  tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért 

pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb 
pénzbevételek stb.) 

 



9. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely - tagságának megfelelő - kérdésben, 
jogosult a Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és 
megtámadására. 

 
10. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és 

szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, 
amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a 
Társulás irataiba. 

 
11. A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a 

kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére. 
 
12. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 
   
    
                                           A társulás tagjának kötelességei 
 
1. A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának 

betartása. 
 
2. Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, 

elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 
 
3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 
 
4. A Társulás határozatainak végrehajtása. 
 
5. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntés végrehajtása, a 

Társulás elnökével való egyeztetése, illetve ennek a társulással való közlése. 
 
6. Tagdíjfizetési kötelezettségek teljesítése. 
 
7. A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a 

szükséges adatok és információk továbbítása a Társuláshoz.  
 
 

VII. 
A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA 

 
1. A Társulás a társult tagok hozzájárulásából, állami támogatásból és 

hozzájárulásból, normatívákból, állami pályázati forrásból, gazdálkodó vagy más 
szerv által biztosított támogatásból vagy forrásból, valamint tagi - saját 
elhatározáson alapuló befizetés, mások számára végzett szolgáltatásért kapott 
bevételből gazdálkodik. A tagok hozzájárulásáról a tagok gyűlése évente a 
költségvetés készítés időszakában határoz. A társult tagok hozzájárulásának 
alapja a megelőző év december 31. napján regisztrált települési népességszám. 
(Forrás: BM Választási Iroda) Mértéke: az alapítók által egyhangúlag 
megszavazott lakosság/Ft összeg.  

 



2. A Társulás tagjai a Társulás működéséhez szükséges hozzájárulásukat két 
részletben teljesítik, az első részletet az önkormányzatok költségvetésének 
jóváhagyása után 8 napon belül, míg a fennmaradó részt az adott év július 15. 
napjáig kötelesek a Társulás számlájára átutalással teljesíteni. A Társulás 
elkülönített bankszámlával rendelkezik. A pénzalap kezelésével és 
felhasználásával összefüggő gazdálkodási feladatokat az vezetőség illetve az 
önálló költségvetési szervként működő munkaszervezet látja el. 

 
3. A számla feletti rendelkezési jogot a Társulás tanácsának elnöke, távollétében 

vagy akadályozatása esetén az elnökhelyettes(i) gyakorolják. Az ellenjegyzés 
jogát a munkaszervezte vezetője, mint gazdálkodó szerv gazdálkodási 
előírásaiban meghatározottak szerinti személy gyakorolja. A Társulás részéről 
utalványozásra az elnökség két tagja jogosult, közülük az egyik a mindenkori 
elnök. Érvényes a számlavezető pénzintézethez bejelentett aláírás bejelentő. 
Utalványozni csak az éves költségvetésben meghatározott feladatokra lehet. 
Kivételes esetben meglévő forrás terhére maximum 30.000,-Ft-ig utalványozható 
kiadás. (pld. működési költség, pályázatokkal kapcsolatos költség). 

 
4. A Társulás gazdálkodását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. A Pénzügyi Bizottság 

jelentése nélkül a tagok gyűlése a gazdálkodásról szóló jelentést vagy 
beszámolót érdemben nem tárgyalhatja. 

 
5. A Társulás a közösen elhatározott célok megvalósításának elősegítésére a 

törvényes előírásokat betartva kamattámogatási, kölcsönalapokat hozhat létre, a 
tagok gyűlésének minősített többségi határozatával.  

 
6. Támogatással létrehozott vagyon az aktiválást követően: ingatlanvagyon 

esetében 10 évig, más vagyon esetében 5 évig nem idegeníthető el, kivéve ha 
az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból 
származó ellenértéket a Társulás területfejlesztési, közszolgáltatási 
szükségleteire fordítja. Immateriális javak felhasználását harmadik személy 
részére csak ellenszolgáltatás fejében teheti. 

 
7. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát 

vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.  

 felosztás elvei a következők:  
i. Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának 

mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez (Saját vagyon, állami 
források, egyéb támogatások);  

ii. Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és 
azokat egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított 
részben illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot. 

 
8. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása nem történhet olyan módon, 

hogy az a feladatok ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. 
 
9. A közös tulajdonban történő elszámolásig a feladatok ellátása érdekében 

biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése 
során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a 
használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 



 
 

VIII. 
A TÁRSULÁS, TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 

 
1. A Társulás megszűnik, ha:  

 azt jogszabály megszünteti;   

 annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi határozattal 
kimondja;  

 a Társulásban csak egy tag marad. 
 

2. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó 
vagyont a tagok a Társulás fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a 
támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani. 

 
3. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a tárulás közös vagyonát 

vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.  
 
4. A Társulási Megállapodást a tagnak felmondani a naptári év utolsó napjával 

lehet, melyet tartalmazó minősített többséggel meghozott képviselő-testületi 
határozatot a társult képviselő testületekkel legalább hat hónappal korábban 
közölni kell. 

 
5. A Társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a 

naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból azt a tagot, amely 
a megállapodásban foglalt kötelezettségének - különösen a vállalt költségviselés 
nem teljesítésének esetén - ismételt felhívásban határidőben nem tett eleget.  

 
6. Amennyiben a Társulás illetve a kistérségi társulásban a területfejlesztési és 

közszolgáltatási feladat ellátása 3 éven belül megszűnik, a társult 
önkormányzatok vállalják, hogy az állam által biztosított pályázati támogatást 
kamattal növelten visszafizetik a központi költségvetésbe. 

 
7. A tagsági jogviszony megszűnése esetén amennyiben ennek következtében a 

kistérségi társulás nem felel meg a pályázati támogatáshoz kötött jogszabályi 
feltételeknek, úgy a tagsági jogviszonyt megszüntető önkormányzat vállalja a 
lakosság száma alapján rá jutó központi támogatásnak megfelelő összeg 
kamattal növelt megfizetését. 

 
 
               IX. 

 ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 
 
A Hatvani kistérségben Hatvan székhellyel 1994. szeptember 29. napján alakult 
Hatvan Körzete Kistérségi Fejlesztési Társuláshoz a 244/2003. (XII.18.) számú 
Korm. rendelet szerint tartozó önkormányzatok valamennyien vállalják a 2004. évi 
CVII. törvény alapján e megállapodásban foglalt közszolgáltatási és területfejlesztési 
feladatok ellátását többcélú társulás keretében oly módon, hogy a feladatot 3 éven 
belül kilépés illetve a társulás megszüntetése nélkül ellátják.  
 



 
                          X. 
                                               ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
1. Jelen okirat tartalmazza a társulási megállapodás 2010. március 31. napján történt 

változás következtében készített, egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét. 
 
2. Jelen Társulási Megállapodás valamennyi társult önkormányzat képviselőjének 

aláírásával hatályos. 
 
3. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és 

a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók. 
 
4. A társult önkormányzatok a társulás működése során felmerülő vitás kérdéseket 

egymás között kötelesek egyeztetni és ennek eredménytelensége esetén 
fordulnak bírósághoz. Vitás kérdésekben a felek a Hatvani Városi Bíróság 
illetékességét kötik ki. 

 
 
Jelen megállapodást alulírott felek, jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2010. március 31. 
 
 
    ...............................       ................................................       
............................................... 
        Gémes Gábor                 Püspökiné Nagy Erzsébet                      Morvai István  
         Apc Község                        Boldog Község                                      Csány Község 
        polgármestere                      polgármestere                                   polgármestere 
 
 
 
 
 
    ...............................                ................................                     ................................... 
          Süki Lóránt                             Érsek Zsolt                                 Kómár József  
        Ecséd Község                          Hatvan Város                              Heréd Község 
        polgármestere                         polgármestere                             polgármestere 
 
 
 
 
 
    ................................                       .............................                   ..................................... 
         Kerek Oszkár                                  Szabó Ádám              Víg Zoltán                                  
          Hort Község                            Kerekharaszt Község                     Lőrinci Város                         
         polgármestere                                polgármestere                           polgármester  
 
 
 
 



     ....... .....................                     ..............................                  ..................................... 
         Török László                              Fekete László                            Sípos Jánosné                                 
    Nagykökényes Község                Petőfibánya Község            Rózsaszentmárton Község               
          polgármestere                            polgármestere                             polgármestere                                
 
 
 
 
     ..................................... 
             Oldal Alfréd  
    Zagyvaszántó Község  
            polgármestere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csány község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.03.23-án megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyv 3.sz. melléklete 

 
 

 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

SZIVÁRVÁNY 
SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 
 

3000 HATVAN, BALASSI BÁLINT ÚT 14. 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../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 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ának (1) bekezdése g) 
pontja alapján 2008. január 1-jétől létrejött 

 
- jogutód Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 

Intézménynek  
 
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 217/1998. (XII. 30.) 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:      
 
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
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: 
 
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 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. 
Hatvan Város Önkormányzata, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Heréd Község Önkormányzata, 3011 Heréd, Rákóczi u. 39. 
Kerekharaszt Község Önkormányzata, 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2. 
Nagykökényes Község Önkormányzata, 3012 Nagykökényes, Szabadság u. 37. 
 
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.      Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
            Családi Tanácsadó Szolgálat (szakmai vezető irányításával) 
            3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 
             - családsegítés feladatellátás  
             - pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
 
5.1.1. Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 

Családi Tanácsadó Szolgálat 
            Háztartási Adósságkezelő és Tanácsadó Iroda (H.A.K.T.I.) 
            3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 
 
5.2.      Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
            Óhatvani Gondozási Központ (szakmai vezető irányításával) 
            3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 
5.2.1.    Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
            Óhatvani Gondozási Központ Idősek Klubja 
            3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 5.    



 
5.3.      Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
            Támogató Szolgálat (szakmai vezető irányításával)            
            3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 
 
5.4.     Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
            Újhatvani Gondozási Központ (szakmai vezető irányításával) 
            3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69. 
             - értelmi fogyatékkal élők napközi otthona 
 
5.5.      Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
            Védőnői Szolgálat I. 
            3000 Hatvan, Horváth Mihály út 17.  
 
5.6.      Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
            Védőnői Szolgálat II. 
             3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 11.  
        
5.7.      Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
            Ifjúság-egészségügyi Szolgálat I. 
            3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a.  
 
5.8.      Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
             Ifjúság-egészségügyi Szolgálat II. 
             3000 Hatvan, Balassi Bálint út 25. valamint 
             3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.  
 
5.9.      Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
            Anyatejgyűjtő 
            3000 Hatvan, Bástya u. 8.  
 
5.10.     Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
             Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat (szakmai vezető irányításával) 
             3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 
            - gyermekjóléti szolgáltatás  
            - Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat 
 
5.11.     Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
             Bölcsődék (szakmai vezető irányításával) 
             3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 1., valamint 
             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 

anya-, gyermek- és 
csecsemővédelem 

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

bölcsődei ellátás Hatvan 

házi segítségnyújtás Boldog, Hatvan, Heréd, 
Kerekharaszt, Nagykökényes 

szociális étkeztetés Hatvan 

nappali szociális ellátás Hatvan, az Értelmi Fogyatékosok 
Napközi Otthonában egy férőhely 
biztosítására kötött feladatellátási 
megállapodás alapján Kerekharaszt 

egyéb szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Hatvan, támogató szolgálatra 
vonatkozó feladatellátási 
megállapodás alapján Kerekharaszt 

módszertani gyermekjóléti szolgálat feladatellátási megállapodás alapján: 
Heves megye 

szociális, gyermekvédelmi, 
gyermekjóléti intézményekben végzett 
kiegészítő tevékenység 

Hatvan 

 
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 a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
14-15. §-a alapján. 
 
Bölcsődei ellátás  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
94. § (3) bekezdése alapján. 
 
Szociális alapellátás  
A hely önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdése 
alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 62. §-a, 63. §-a és 64. §-a alapján családsegítés, házi segítségnyújtás, 
szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás 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 típusa: 
 
A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény, az ellátott egészségügyi feladatok 
tekintetében közintézet.  
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 
 
11. A költségvetési szerv alap-, kiegészítő, és vállalkozási tevékenysége: 
 
Alaptevékenységi szakágazat 
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

2009. június 1. – 2009. december 
31. 

2010. január 1-jétől 

85129-7  
Védőnői Szolgálat  
 
A Védőnői Szolgálat feladata - az 
egészségügyi alapellátás részeként - 
az egészségnevelés, tanácsadás és 
gondozás. A családok egészségének 
megőrzése, a betegség 
kialakulásának megelőzése, valamint 

869041 
Család- és nővédelmi egészségügyi 
gondozás 
 
Védőnői Szolgálat  
Védőnői Szolgálat működtetése  A 
Védőnői Szolgálat feladata - az 
egészségügyi alapellátás részeként - 
az egészségnevelés, tanácsadás és 



az egészség helyreállítása céljából 
fejti ki tanácsadó, egészségnevelő, 
gondozási tevékenységét.  

gondozás. A családok egészségének 
megőrzése, a betegség 
kialakulásának megelőzése, valamint 
az egészség helyreállítása céljából 
fejti ki tanácsadó, egészségnevelő, 
gondozási tevékenységét. 
 
 

85191-2   
Anya-, gyermek-, és 
csecsemővédelem: 
 
Iskola-egészségügyi Szolgálat 
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 
Anyatejgyűjtő Állomás 
 
Az Iskola-egészségügyi Szolgálat és 
az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 
alapfeladata az iskolás korosztály (3-
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. 
 
Az Anyatejgyűjtő Állomás feladata a 
többlet anyatej gyűjtése, valamint a 
rászoruló csecsemők szükség szerinti 
anyatejjel való ellátása. 

869041 
Család- és nővédelmi egészségügyi 
gondozás 
 
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. 
 
869041 
Család- és nővédelmi egészségügyi 
gondozás: 
Anyatejgyűjtő Állomás 
 
Az Anyatejgyűjtő Állomás feladata a 
többlet anyatej gyűjtése, valamint a 
rászoruló csecsemők szükség szerinti 
anyatejjel való ellátása. 
 



 

 85321-1  
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. A bölcsődébe a 
gyermek húszhetes korától harmadik 
életévének, illetve annak az évnek 
december 31-éig vehető fel, amelyben 
harmadik 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 gyermek 
életkorának és egészségügyi 
állapotának megfelelően biztosítani 
kell a gondozás-nevelés feltételeit, az 
egészséges táplálkozás 
követelményeinek megfelelő étkezést. 

 889101 
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. A bölcsődébe a 
gyermek húszhetes korától harmadik 
életévének, illetve annak az évnek 
december 31-éig vehető fel, amelyben 
harmadik 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 gyermek 
életkorának és egészségügyi 
állapotának megfelelően biztosítani 
kell a gondozás-nevelés feltételeit, az 
egészséges táplálkozás 
követelményeinek megfelelő étkezést. 

85323-3  
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. 

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. 

85324-4     
Családsegítés 

 
A családsegítés a szociális vagy 
mentálhigiénés problémák, illetve 
egyéb krízishelyzet miatt segítséget 
igénylő személyek, családok számára 
az ilyen helyzethez vezető okok 

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. 
 
Háztartási adósságkezelés és 
tanácsadás 
szociális segítő tevékenység keretén 
belül segít megelőzni a háztartások 
eladósodását, a már eladósodott 
személyek/családok adósságának 
rendezésére törekszik az érdekeltek 
együttes megállapodása útján. 

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. 

85325-5     
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.  

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.  

85326-6     
Nappali szociális ellátás  
 
Elsősorban a saját otthonukban élők 
részére biztosít lehetőséget a 
napközbeni tartózkodásra, étkezésre, 
társas kapcsolatokra, valamint az 
alapvető higiéniai szükségletek 
kielégítésére. Működteti az idősek 
klubját és az értelmi fogyatékosok 
nappali ellátását nyújtó intézményt. 

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.  
 
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 az értelmi 
fogyatékosok nappali ellátását nyújtó 
intézményt. 

85328-8     
 
Egyéb szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatás: 
Gyermekjóléti Szolgáltatás 
Támogató Szolgálat 
Közösségi pszichiátriai ellátás 
 
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. 
A Módszertani Gyermekjóléti 
Szolgálat Heves megye területén 
módszertani, továbbképzési és 
ellenőrzési feladatokat is ellát. 

 
A Támogató Szolgálat személyi segítő 
szolgálat működtetése, amely a 
fogyatékos személy aktív 
közreműködésével segítséget nyújt.  
Szállító szolgálat működtetése az 

889201 
Gyermekjóléti szolgáltatás  
 
A gyermekjóléti szolgáltatás keretén 
belül szervezési, szolgáltatási és 
gondozási feladatokat lát el:  

szervezés: szervező tevékenység 
biztosítása 

szolgáltatás: ellátások közvetítése, 

 gondozás: ellátások teljesítése. 
 
Elősegíti a gyermekek testi, lelki 
egészségét, családban történő 
nevelését. Megelőzi a gyermekek 
veszélyeztetettségének kialakulását, a 
már kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetésére törekszik. Eljár a 
családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezése érdekében. 
Segíti a közoktatási intézmények 
gyermekvédelmi feladatainak 
ellátását. Kapcsolatot tart a gyermek- 
és ifjúságvédelem intézményeivel, 
összehangolja munkájukat. 
Együttműködik a gyermekvédelmi 
gondoskodás keretébe tartozó 
hatósági intézkedéseket alkalmazó 
szervekkel. Figyelemmel kíséri az 
örökbefogadást. 
Szervezi a helyettes szülői hálózatot. 
A Módszertani Gyermekjóléti 
Szolgálat Heves megye területén 
módszertani, továbbképzési és 
ellenőrzési feladatokat is ellát. 
 
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, 



alapvető szükségletek kielégítését 
segítő szolgáltatásokhoz, 
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása érdekében. Tanácsadás.  

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

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. 

 
A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége 
 

75195-4    
Szociális, gyermekvédelmi, 
gyermekjóléti intézményekben 
végzett kiegészítő tevékenység  
 
Az alaptevékenységgel összefüggő, 
az alapító okirat szerint végezhető 
tevékenység. Az intézmény 
alapfeladatának ellátását nem 
veszélyeztetve, alaptevékenységének 
ellátásával le nem kötött 
kapacitásának teljesebb kihasználása 
érdekében kiegészítő tevékenységet 
végezhet a hatályos jogszabályi 
rendelkezések figyelembevételével, 
térítési díj ellenében, külön 
megállapodásban meghatározottak 
szerint. 
 
A kiegészítő tevékenység nem lehet 
vállalkozási tevékenység. 
Az intézménynél alaptevékenység   
kiegészítését szolgálja különösen: 
- a gondozáshoz használt eszközök       
alkalmazásának bemutatása, tanítása; 
- anyatejtöbblet értékesítése; 
- ápolási eszközök tesztelése; 
- rendezvények szervezése külső 
felkérésre; 
- tanfolyamok, klubok szervezése, 
vezetése; 
- időszakos gyermekfelügyelet 
működtetése; 

889969 
Egyéb speciális ellátások 
 
Az alaptevékenységgel összefüggő, 
az alapító okirat szerint végezhető 
tevékenység. Az intézmény 
alapfeladatának ellátását nem 
veszélyeztetve, alaptevékenységének 
ellátásával le nem kötött 
kapacitásának teljesebb kihasználása 
érdekében kiegészítő tevékenységet 
végezhet a hatályos jogszabályi 
rendelkezések figyelembevételével, 
térítési díj ellenében, külön 
megállapodásban meghatározottak 
szerint. 
 
A kiegészítő tevékenység nem lehet 
vállalkozási tevékenység. 
Az intézménynél alaptevékenység   
kiegészítését szolgálja különösen: 
- a gondozáshoz használt eszközök       
alkalmazásának bemutatása, 
tanítása; 
- anyatejtöbblet értékesítése; 
- ápolási eszközök tesztelése; 
- rendezvények szervezése külső 
felkérésre, 
- tanfolyamok, klubok szervezése, 
vezetése; 
- időszakos gyermekfelügyelet 
működtetése; 
- gyermeknevelést segítő szolgáltatás  



- gyermeknevelést segítő szolgáltatás  
biztosítása.  

biztosítása.  

 
 
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 

 - Újhatvani Gondozási Központ férőhelyek száma: 17 fő 
 

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

            
12.7.     Hatvan, Hajós Alfréd u. 5. (telephely): 3978/1 hrsz. 
            - telek: 2648 m2   
            - hasznos alapterület: 220 m2 

            - Óhatvani Gondozási Központ Idősek Klubja: férőhelyek száma 40 fő 
  
12.8.     Hatvan, Hajós Alfréd u. 1. (telephely): 3978/20 hrsz. 
            - telek: 2882 m2  
            - beépített alapterület: 1458 m2 

            - hasznos alapterület: 1114 m2 

            - Bölcsőde: férőhelyek száma: 70 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   
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            - 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 Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 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 Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi 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 az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Intézete jogosult. 
 
 
 
 
16. Hatályba lépés: 
 
A költségvetési szerv besorolása 2009. június 1-jétől, az új szakfeladatrend 2010. 
január 1-jétől hatályos. 
 
 
Záró rendelkezések: 
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A Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alapító okirata 
2009. június 1-jén lépett hatályba, amelyet a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás tagjai 2010. április 15-i hatállyal az alábbi 
határozatokkal módosítottak: 
 
Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
      /2010. () sz. határozata 
 
Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
      /2010. () sz. határozata 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
      /2010. (III.26.) sz. határozata 
 
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
      /2010. () sz. határozata 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
      /2010. () sz. határozata 
 
Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
      /2010. () sz. határozata 
 
Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét 
képezi. 
 
Hatvan, 2010. március 25. 
 
 
 
              dr. Bóta Julianna  sk.                                                            Érsek Zsolt sk. 
                      jegyző                                                                            polgármester 
 

 


